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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.

Vande
devoorzitter
voorzitter
Van

Haags surrealisme

H

et heeft iets surrealistisch. In het onderbewustzijn

kunnen worden dat de nieuwe bebouwing de kwaliteit

van veel Hagenaars leefde al van het begin af aan

van de stedelijke omgeving als geheel (inclusief nieuw

de twijfel of alle grootse plannen uit de ‘Structuurvisie

openbaar groen) verhoogt. Meer dan vanuit de kwanti-

Den Haag 2020’ wel waargemaakt konden worden.

teitsgedachte en met hoogbouw het geval zou zijn. Wat

Het was dan ook niet niks 37.500 woningen erbij in 15

een geluk dat Den Haag nog niet toe was aan uitvoering

jaar, te bouwen in binnenstedelijk gebied. Die wonin-

van de Structuurvisie Den Haag 2020.

gen zouden moeten verschijnen aan de kust, aan de
Vliet, aan de randen van het groen (Lozerlaan) en in

Als het bovenstaande het gemeentelijke beleid van de

de Binckhorst, Laakhaven en Transvaal. De laatste vijf

naaste toekomst wordt, dan betekent dat naar alle

jaar is er hard gewerkt om de verschillende gebieden via

waarschijnlijkheid niet minder werk voor de AVN, maar

inspraakprocedures en nota’s van uitgangspunten tot

wel leuker. Het zal ons uitdagen tot meer creatieve en

masterplannen op te stellen. Zo zou de ‘Wereldstad aan

inhoudelijke bijdragen, die we volgens de participatie-

Zee’ geleidelijk vorm gaan krijgen. Het zorgde voor veel

verordening van de gemeente dan ook vrijelijk mogen

rumoer bij omwonenden en maatschappelijke organi-

leveren.

saties, ook bij de AVN. Denk alleen al aan Kijkduin, hoeveel tijd (o.a. van wereldvrouw Loes van Zee) en geld

Een groot voordeel is dat de architectenbureaus uit de

(€20.000,-) dat de AVN daarin gestoken heeft.

Randstad er al helemaal klaar voor zijn, blijkens een
artikel in het AD/Haagse Courant van 18 september

En nu? Alle plannen en voornemens uit de structuurvisie

2010, met de titel ‘Nieuwbouw steeds meer maatwerk’.

worden binnen het gemeentelijke apparaat opnieuw

Gesteld wordt dat ‘de trend nu is, om gaten in de stad

beoordeeld en heroverwogen. De gemeente moet

in te vullen met hoogwaardige bebouwing’. En daarbij

bezuinigen: er is in ieder geval de komende vier jaar

uitgaande van de poëzie van de plek, met respect voor

minder geld beschikbaar en er zullen minder ambte-

de cultuurhistorie ervan en rekening houdend met het

naren kunnen werken aan de plannen. Het begint er

stedelijk landschap!

foto: privé Prillevitz

nu op te lijken dat de sfeer van grootschalige aanpak
van verdichting omslaat naar invulling van het stedelijk

Het zal even wennen zijn als de gemeente daarvoor ook

netwerk op kleinere schaal. Dat zou kunnen gebeuren

zou tekenen. Maar Bredero zei het indertijd al, ‘Het kan

in de gebieden genoemd in de Structuurvisie, maar ook

verkeren’ .

op plekken daarbuiten (sanering van bedrijfsterreinen
bijvoorbeeld). Door temporisering in tijd en flexibili-



Frits Prillevitz

teit met betrekking tot het ruimtegebruik zou bereikt
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Solitaire bijen rond het Sweelin
In het jaar van de biodiversiteit vroeg ik me af hoe je de aanwezigheid van verschillende diersoorten
in de stad op eenvoudige wijze in beeld kunt brengen. Al gauw werd duidelijk dat een onderzoek
naar insecten daar het beste aan zou voldoen. Die zijn immers ook in de stad in grote hoeveelheden
Door: Carmen Cirillo
Stagiaire bij AVN

aanwezig. Solitaire bijen blijken ook nog eens makkelijk te volgen en te determineren. Na een uurtje
brainstormen stond mijn stageproject in de steigers.

S

olitaire bijen zijn onze eigen inheemse bijen die -in

De solitaire bijtjes mogen dan wel klein zijn, het zijn

tegenstelling tot de geïmporteerde honingbijen

veel beter bestuivers dan de honingbijen. Honing-

van de imkers- niet in sociale groepen, maar alleen

bijen beroven de bloemen vaak van de nectar zonder

leven. In Nederland en België komen maar liefst 340

daarbij de meeldraden aan te raken. Slechts een klein

soorten voor. Daarvan leeft echter slechts een beperkt

percentage van de door honingbijen bezochte bloe-

aantal in een stedelijke omgeving. Een solitaire bij is

men wordt daadwerkelijk bestoven, terwijl de solitaire

veel kleiner dan een honingbij, hij heeft geen angel en

bijen bij bloembezoek voor 98% bestuiving zorgen.

kan dus niet agressief steken.

Hierdoor heeft een solitaire bij voor de bestuiving net

Solitaire bijen hebben ook een veel kleiner leefgebied

zoveel effect als 120 werksters van honingbijen.

dan honingbijen. De meest reislustige soorten vliegen
niet verder dan een gebied van 600 vierkante meter,
terwijl de honingbij een vlieggebied van enkele kilo-

Maskerbijtje komt uit broedholte, daarnaast twee nestpluggen van de maskerbij

Rond het Sweelinckplein

Voor deze stage wilde ik graag onderzoeken of er in de

meters kan bestrijken. Dit maakt de solitaire soorten

stad ook populaties solitaire bijen voorkomen. Daar-

erg kwetsbaar, omdat het de onderlinge uitwisseling

voor koos ik een oude compacte stadswijk die ook nog

beperkt.

redelijk veel groenstructuur heeft. De wijk Duinoord
rond het Sweelinckplein voldeed daaraan. Het plein is
een groene oase met bloeiende planten middenin de
wijk en tussen de huizen zijn oude tuinen waar veel
groen is. De afstand ertussen is minder dan 300 meter
en daardoor zou het goed mogelijk zijn dat de bijtjes
deze groene plekken bewonen en toch nog onderling
contact hebben. Om te onderzoeken of ze er ook echt
zitten, kun je twee methoden hanteren. Je kunt met
een insectennet op jacht gaan en in het veld de bijtjes
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nckplein

voor meer informatie zie www.avn.nl

determineren en je kunt broedgelegenheid maken die

van het hout werkt als een buffer, zodat de tempera-

je dan later controleert op resultaat.

turen en de luchtvochtigheid gedurende de dag niet

Bijenhotels in de hele wijk

teveel verschillen.
In de holtes zetten de bijen hun eieren af en brengen

Die laatste methode leek me veel aardiger omdat ik

een voorraad voedsel aan. Dat zorgt ervoor dat de lar-

ook graag wilde samenwerken met bewoners uit de

ven voldoende te eten hebben als ze uit het ei kruipen.

wijk. Het jaar van de biodiversiteit is namelijk vooral

Ze kunnen dan nog een poos in een veilige omgeving

bedoeld om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij

groter groeien. Er is bij solitaire bijen immers geen bij-

de natuur in hun naaste omgeving. Daarom heb ik

envolk dat kan beschermen en verzorgen.

een folder ontworpen met informatie over het bijenproject. Die is in de straten rond het Sweelinckplein
huis aan huis in de bus gestopt. De bewoners werd

Allemaal andere nestpluggen

Als de solitaire bij zijn broedruimte heeft bevoorraad

gevraagd mee te werken door het ophangen van een

met eieren en voedsel, wordt de holte afgesloten met

bijenhotel op een gunstige plek. Dat hoeft niet persé

een nestplug. Dat doen alle soorten op een andere

in de tuin, maar kan ook aan het balkon of naast het

manier. Als je eenmaal weet welke plug bij welke bij

raam. Belangrijk is wel dat het een zonnige, maar

hoort is het vrij simpel om te determineren welke bij-

beschutte plek is waar enkele uren per dag de zon op

ensoorten er in de omgeving voorkomen.

schijnt.

In een van de hotels aan de Conradkade was het me-

Nestelen in holle stengels

teen raak. Binnen een week was het hotel in gebruik
door wel drie verschillende soorten.(zie foto voorpa-

Solitaire bijen nestelen over het algemeen in holle

gina) De omgevingsomstandigheden bleken dan ook

stengels van verschillende diameter. Die broedplek-

optimaal. Het hotel hing vlak naast een kademuur vol

ken kun je heel goed namaken in een houtblok waarin

bloeiend Koninginnekruid. Dat is een van de beste nec-

gaten van minstens 15 cm diepte zijn geboord. Verschil-

tarleveranciers voor bijen.

lende soorten bijtjes hebben uiteenlopende nestmaten nodig. Om zoveel mogelijk ruimte te creëren heb
ik gaten van verschillende diameter in de blokken

Volgend voorjaar resultaat

Voor resultaat in de andere hotels zullen we moeten

geboord.

wachten tot volgend voorjaar . Het project startte iets

Bijenhotels kun je ook van gebundelde rietjes of ton-

te laat in het bijenseizoen. Aan dit project doen inmid-

kinstokjes maken, maar een houtblok met gaten levert

dels 2o wijkbewoners mee, die we via een digitale

betere omstandigheden op omdat de klimatologische

nieuwsbrief op de hoogte houden. Het gehele project

omstandigheden in het hout stabieler zijn. De dikte

loopt tot voorjaar 2012u
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De zilverspar

een statige conifeer

Hoewel naaldbomen veel beter bestand zijn tegen lage temperaturen en slechte klimaatomstandigheden
dan loofbomen, zijn er bij ons en in heel noordelijk Europa maar weinig soorten van te vinden. In Nederland
zijn er bijvoorbeeld maar drie inheems, te weten: de grove den, de taxus en de jeneverbes. In vergelijk met
het grote aantal naaldbomen dat de wereld kent, is dat wel erg pover.

Door: Jaap van Loenen

V

anaf 1650 kwam er meer belangstelling voor

Spuyweg. Enige decennia terug werd daar, wellicht als

niet-inheemse soorten. Vanuit het Middellandse

proef, een aantal zilversparren aangeplant, die aanvan-

zeegebied werden steeds vaker bomen geïmporteerd.

kelijk erg langzaam groeiden, maar er momenteel wel-

Meestal met goed gevolg.

varend bij staan.

Later kwam ook Noord-Amerika in beeld, waar een
grote verscheidenheid aan naaldbomen werd ontdekt.
Deze groeiden vaak onder dezelfde klimatologische

6

Rechtop staande kegels

In een paar daarvan was vorig jaar een groot aantal

omstandigheden als de onze, hetgeen de aanplant

forse beige kleurige kegels te zien. Ook dit voorjaar zag

hier te lande gemakkelijk maakte.

er weer veelbelovend uit, want er kwamen al heel wat

Terecht zijn er twijfels over de wenselijkheid hiervan.

kleine, rechtop staande jonge grijsgroene kegeltjes te

Menselijk ingrijpen in de natuur is vrijwel altijd ver-

voorschijn.

keerd gebleken, vaak zelfs catastrofaal! Aan de andere

Je moet dan wel een goede lichtval hebben, anders zijn

kant blijkt uit archeologische vondsten, dat er lang

ze moeilijk te zien. Vooral ook, omdat ze hoog in de

geleden veel van de recent ingevoerde bomen hier

boom zitten. Inmiddels zijn ze een stuk groter gewor-

ooit al waren, wie bepaalt dus wat hier thuishoort en

den. De kegels kunnen een lengte bereiken tot wel 17

wat niet?

cm. Het groeiproces, dat een paar maanden duurt, is

Hoe dit ook zij, ‘vreemde’ boomsoorten komen steeds

leuk om te volgen.

meer in de belangstelling en gelukkig geldt dat ook

Op de grond zal je de kegels niet vinden, want als de

voor naaldbomen. De meeste daarvan zijn altijd groen

zaden rijp zijn, vallen ze in de boom uiteen daarbij een

en kunnen aan onze loofbossen, die in winter nogal

soort spil achterlatend, die lang blijft vastzitten.

saai zijn, een verfrissend beeld geven.

De langzame groei van de zilverspar in de eerste 20

Een voorbeeld daarvan vinden we in ons Scheveningse

jaar is normaal. Vaak zelfs maar 10 a 15 cm per jaar.

bos, bij de kruising Scheveningseweg en Arie van der

Daarna gaan ze echter van start. De groei kan dan wel

tot 50 a 60 cm per jaar gaan. In zo’n 200 jaar kan de
boom uitgroeien tot een van de mooiste en statigste
naaldbomen.
Als er voldoende ruimte is, ontwikkelt de boom zich in
de ideale vorm, als een grote gelijkmatige kegel.

Geen echte spar

Oppervlakkig lijkt de zilverspar (Abies) wel op de
gewone spar (Picea), maar er zijn duidelijke verschillen.
Op afstand valt de horizontale stand van de takken op.
Die van de spar zijn altijd een beetje hangend. Dan zijn
er de kegels, die bij de gewone spar als geheel afvallen
en vrijwel altijd onder de boom te vinden zijn, maar
die je bij de zilverspar niet op de grond zult vinden.
Verder zijn de naalden van de zilverspar plat en aan de
onderzijde voorzien van twee rijen witte huidmondjes.
Van de spar zijn de naalden rhombisch, d.w.z. je kunt
ze tussen je vingers rollen. Ook zijn die naalden heel
scherp gepunt.
De naam zilverspar dankt de boom aan zijn zilvergrijze
bast, die later in dikke grijze platen gespleten schors
overgaat.

Het hout

De zilverspar levert dennenhout en de spar vuren. Het
laatste is mede door de snelle groei van de gewone
(echte) spar van groter economisch belang. Het wordt
veel als timmerhout gebruikt.
Beide houtsoorten hebben echter een geringe duurzaamheid. (klasse 4)
Gelukkig is het Scheveningse bos geen productiebos
en speelt de economische waarde van het hout geen
rol. Mogelijk kunnen we dus nog lang van de groep
zilversparren daar genieten. Zeker als de bomen de tijd
krijgen om tot volle wasdom te komenu
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Stadsnatuur vanaf de straat gezien

Langs de Wassenaarseweg
Voor deze rubriek ben ik altijd op zoek naar geschikte oude foto’s. Op het

snel duidelijk dat de foto’s waren gemaakt van twee

gemeentearchief zijn die wel, maar de kosten van reproductie uit deze open-

portierswoningen van de landgoederen Oostduin en

bare instelling zijn zo hoog (tot 50 euro) dat zoiets geen optie is voor een

in het album vermoedelijk uit de periode 1910-1914. In

vereniging als de onze. Antiquarisch viel mij gelukkig goedkoop een bijzonder
album ‘Het landschap’ in handen, waar kleine foto’s in een donkerbruin kader
waren geschoven. En het waren foto’s van Den Haag en omgeving!
Door: Frans Beekman

V

aak moet men bij oude foto’s goed kijken om
nog iets te herkennen. Bij de hier afgedrukte

Clingendael. Hoewel nergens gedateerd, zijn de foto’s
die vooroorlogse jaren kwam de fotografie sterk op en
waren er ook kalenders met dergelijke topografische
afbeeldingen. Daarna werd het economisch slechter
in Nederland en ging het een tijd minder goed met
de fotografie.

Oostduin

Met het albumpje (van 24 bij 18 cm) in de hand blijkt

afbeeldingen geldt dat niet: de situatie is (vrijwel)

alles te kloppen: het huis, de brug met het smeedij-

hetzelfde gebleven. Met hulp van Klaas Pors werd vrij

zeren hek, de vaart met de houten beschoeing en de
Wassenaarseweg. Zelfs de hardstenen stootpalen bij
de oprit staan er nog. Wel is thans het huis ontdaan
van klimop en zijn de eiken tegenover de portierswoning er niet meer, kennelijk om meer licht te vangen.
Achter de toegangsbrug naar Oostduin is nog de
gemetselde brug naar de Oostduinlaan te ontwaren.
Langs de Wassenaarseweg is er nu wel een afscheiding
van betonnen palen met dunne staalkabels.
Van het landgoed Oostduin zelf is niet zo heel veel
meer over. Nog lang woonden hier in de zomer de graven Van Bijlandt, die ’s winters op het Lange Voorhout
verbleven. Het landhuis werd in de Tweede Wereldoorlog door een V2-raket getroffen en in 1946 afgebroken.
Wel is er nog een 18de-eeuwse achtkantige theekoepel. In Oostduin staan nu diverse kantoorgebouwen
en serviceflats en dat tast – ook visueel – de omgeving
sterk aan. In een brochure van de AVN uit 1956 staat

8

dan ook: ‘Oostduin is geen landgoed meer, maar is een
bouwterrein geworden’. In de middagpauze scheppen
vele kantoormensen er een luchtje, het heet daarom
wel een ‘pauzepark’. Dat de portierswoning er nog zo
hetzelfde bij ligt, zegt dus niets over de rest van landgoed Oostduin.

Clingendael

De tweede foto is gemaakt bij de ingang van Clingendael wat verder aan de Wassenaarseweg. We kijken vanaf de Laan van Clingendael en zien het nog
bestaande gietijzeren toegangshek met lantarens.
Rechts daarvan staat de portierswoning in Engelse
cottagestijl met roodwitte luiken. Ook dit huis zit in
de klimop. Bijzonder is de schoorsteen, die als een fraai
klein gebouwtje op het dak is gemetseld en zeker het
bekijken waard is. De stenen palen op de voorgrond
droegen mogelijk houten balken om de Laan van Clingendael af te kunnen sluiten. Achter het hek ligt een
oprijlaan met grote beuken en staat het landhuis aan
het eind daarvan.
Clingendael betekent letterlijk ‘vallei in de klingen’ en
dat zijn de zwakgolvende binnenduinen. Oorspronkelijk lagen hier (op het grondgebied van Wassenaar)
diverse boerderijen. Eén van die duinhoeven werd
omstreeks 1600 vervangen door een landhuis dat er

de ANWB. Ik herinner mij nog levendig de discussies

Foto linkerpagina:

gelukkig nog steeds staat. Lang was het in bezit van

binnen het bestuur van de AVN, waarin ik toen -als

de baron Van Brienen. Clingendael heeft verder een

vertegenwoordiger van de Nederlandse Jeugdbond

Ingang Oostduin.
(Coll. F. Beekman)

zeer beladen geschiedenis, omdat hier in de Tweede

voor Natuurstudie (NJN)- zitting had, om dit te voor-

Wereldoorlog de rijkscommissaris Seys-Inquart ver-

komen. De situatie leek wel wat op de komst van het

Foto boven:

bleef.

Automobielmuseum. Het gebied stond algemeen als

Het landgoed kwam in 1954 in bezit van de gemeente

waardevol bekend. Maar als de politiek iets wil, komt

Ingang Clingendael.
(Coll. F. Beekman)

Den Haag en werd opengesteld voor het publiek. Op

het er. Het protest van de AVN is dan een achterhoe-

de hoek van de Wassenaarseweg en de Van Alkema-

degevecht. Menig politicus ziet groen in de stad helaas

delaan vestigde zich in 1960 het hoofdkantoor van

nog altijd als ‘reserve-bouwgrond’ u
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zie ook: www.natuurwerkdag.nl

Natuurwerkdag Ockenrode
Heeft u zin om eens een dag lekker in de natuur te werken op een plek waar je anders nooit komt?
Dat kan op zaterdag 6 november tijdens de Nationale Natuurwerkdag.

Door: Aletta de Ruiter

D

it jaar helpt de AVN voor het eerst mee met orga-

schapstype valt daarom onder bescherming van de

niseren. Het fenomeen Nationale Natuurwerk-

Europese Natura 2000 wetgeving. Een beetje hulp om

dag bestaat al 10 jaar, maar in de Haagse regio was

de heirand vrij te maken van bos is daarom welkom.

er nog niet zoveel aandacht voor. In samenwerking

Op 6 november gaan we daar een begin mee maken.

met het Zuid-Hollands Landschap hebben we nu een
werkdag georganiseerd op Landgoed Ockenrode.

Hollands oerwoud

De belangrijkste werkzaamheden zullen zijn het
omzagen en uitsteken van jonge berk en prunus. Dit

Ockenrode is een van de landgoederen in de binnen-

zijn boomsoorten die makkelijk uitzaaien en daarom

duinen langs de Monsterseweg. Normaal is het niet

oprukken aan de randen van het heideveld. Daardoor

vrij toegankelijk. Daarom is het er nog bijzonder stil

wordt het veld elk jaar een beetje kleiner. Dat willen

en ongerept. In een groot deel van het terrein mocht

we een halt toeroepen en omkeren zodat de hei zich

de natuur de afgelopen vijftig jaar gewoon door-

juist weer kan uitbreiden.

groeien. Geen boomzaag, geen grasmaaier en geen
snoeischaar kwam er aan te pas. Dat leverde prachtige
natuur op met veel verrassingen en een eigen even-

Twintig vrijwilligers gevraagd

Je hoeft geen bosbouwer te zijn om te komen helpen.

wicht. Een Hollands oerwoud van uitgegroeid eiken-

Gewoon een beetje spierkracht en goede zin is vol-

hakhout met een grote variatie aan bomen, struiken,

doende. We werken uitsluitend met handgereedschap.

varens en mossen die in zo’n duingebied thuishoren.

Met de juiste aanwijzingen van de vakmensen van het

Er is ook een heideveld waar de libellen zomers de

Zuid-Hollands Landschap kunnen twintig vrijwilligers

baas zijn.

veel goed werk verrichten.

Beetje hulp is welkom
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Zagen en uitsteken

De dag begint om 10.00 uur en eindigt omstreeks
15.00 uur. Voor gereedschap, beschermingsmateria-

Dit heideveld kan echter wel een beetje hulp gebrui-

len en eten en drinken wordt gezorgd. Opgeven kan

ken. Langs de randen groeien de bomen wat al te

via het e-mailadres info@avn.nl onder vermelding van

opdringerig. Dit soort duinheide is schaars. In heel

uw naam, adres en telefoonnummer. U krijgt dan alle

Nederland is er maar 10 ha van aanwezig. Dit land-

verdere informatie toegezonden u.

zie ook: www.natuurwerkdag.nl

Sinds 1987 is recreatiegebied Vlietland onderwerp van
steeds dezelfde discussie. Het Recreatiecentrum Vlietland
B.V. vindt het een gruwel dat het gebied buiten het zomerseizoen rustig is en wil er een bruisend en luxe vakantie-

Verstedelijking
rukt op in Vlietland

oord van maken. Gemeente en provincie zijn het hiermee
eens, ondanks het feit dat het gebied tot de Rijksbufferzone behoort. De Vereniging Vrienden van Vlietland is tegen
deze plannen in beroep gegaan bij de Raad van State. Dit beroep is op 21 juli helaas afgewezen.

H

et recreatiegebied Vlietland is gelegen tussen

een roemruchte, maar zeer waterige historie. Vanaf de

de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voor-

Middeleeuwen werd hier land uit veenmoeras gewon-

schoten en Leiden en wordt aan weerszijden ingeslo-

nen toen de bevolking, op zoek naar weidegronden,

ten door de A4 en het Rijn-Schiekanaal (de Vliet). Het

het moeras ging ontwateren. Dat nieuwe veenweide-

gebied heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot

gebied had vaak te kampen met wateroverlast omdat

een prachtig plassengebied in een oase van groen en

de afwatering naar de Oude Rijn ernstig stagneerde.

rust en met grote natuurwaarden in samenhang met

Bedijking en simpele uitmaling geschiedde al vanaf de

de omliggende gebieden. Velen kunnen hier genieten

13e eeuw. Om turf voor brandstof te winnen werd op

van dagrecreatie aan en op het water en in de groene

verschillende plekken tegelijk ook het drooggelegde

omgeving. Het gebied maakt om die reden deel uit

veen gedolven. Eerst als droge grondstof, maar door

Door: Guus Filius

Nu nog bloemrijk grasland in voorjaar en zomer. Straks een villawijkje

van de Rijksbufferzone Den Haag - Zoetermeer - Leiden. Dat beleid is bedoeld om het aaneengroeien van
stedelijke gebieden in de Randstad te voorkomen. De
recente uitbreidingen van de gemeente Voorschoten
met hoogbouw tot aan het Rijn-Schiekanaal en de verbreding van de A4 aan de andere zijde van het gebied
laat duidelijk zien dat die groei al oprukt tot de grens
van die buffer. De rust in het overgebleven groengebied wordt nu nog eens ernstig bedreigd vanwege de
voorgenomen bouwplannen.

Het ontstaan van Vlietland

Het huidige recreatiegebied Vlietland bestaat oorspronkelijk uit vier de polders Hofpolder, Spekpolder,
Rietpolder en Meeslouwerpolder. Het totale recreatiegebied meet bijna 300 hectare. Het gebied heeft
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inklinking en uitgraving kwam al snel het grondwaterpeil in zicht en moest worden overgegaan tot het baggeren van het laagveen. De Meeslouwerpolder kwam
om die reden weer blank te staan. Pas vanaf het eind
van de 16e eeuw, toen de polders -na de inundatie van
Leidens ontzet- weer één voor één werden drooggemalen, ontstond een stabiele situatie van droge grond
binnen de dijk. Op een mengsel van overgebleven veen
en onderliggende kleigrond heeft men gedurende de
volgende vier eeuwen in de polders van Vlietland veeteelt bedreven.

Zandwinning

In 1968 kwam daar een einde aan toen boeren zich
lieten uitkopen door speculanten die hier zand uit de
ondergrond wilden gaan winnen. Op 12 meter diepte
ligt namelijk een dikke laag pleistoceen (ijstijd)zand
van zeer uniforme korrelgrootte. Goede kwaliteit om
te dienen als ophoogzand voor wegen en huizenbouw.
De boerderijen verdwenen en het grasland werd ingedijkt en gereed gemaakt voor ontgronding en zand-

1647

winning. Allerlei problemen maakten het voor de
initiatiefnemers noodzakelijk om hun project door te
verkopen aan de bedrijfscombinatie Volker Stevin die
daarna 14 miljoen kuub zand wilde opzuigen. Na de
zandwinning zouden de ontstane plassen (want ieder

in handen van Recreatiecentrum Vlietland B.V. Dit

Kaart uit 1647

gat in de bodem van laag Nederland loopt vol grond-

bedrijf is vanaf eind jaren tachtig in de weer om zijn

water) worden omgevormd tot recreatiegebied.

bedrijfsactiviteiten uit te breiden.

Verstedelijking

We zien hier dat een deel van de pold
turfwinning. Langs de randen van de w
legakkers waarop het gebaggerde veen
rondom de Soetermeerse Meerpolder is d
revaartpolder is uitgeveend.

in de Meeslouwerpolder startte men pas veel later met

onderhoud van deze recreatiegebieden te hoog op. Zij

Kaart uit 1884

zandzuigen. Hierna kwam het gebied in bezit van de

willen deze kosten terugdringen door projectontwik-

provincie Zuid-Holland en werd een inrichtingsplan

keling. Voor Vlietland zijn daarom plannen ontwikkeld

voor Vlietland gemaakt. De rechten voor bedrijfsma-

om 225 recreatiewoningen te bouwen. Onderverdeeld

tige ontwikkeling en exploitatie in Vlietland kwamen

in 120 appartementen, 102 vrijstaande woningen en

De uitgeveende polders zijn weer droog
“Drooggemaakte polder” In het midden
onder: De Oostvlietpolder, Hofpolder, Sp
louwerpolder en Starrevaartpolder.

De ontginning verliep echter niet volgens verwachting
omdat veel bouwplannen in de omgeving stagneerden. Uiteindelijk werd de Hofpolder niet ontgraven en
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Voor de provincie lopen de kosten van het beheer en

Natuurwaarden te laag ingeschat

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft in
augustus 2003 een flora- en faunaonderzoek laten
uitvoeren, waaruit zou zijn gebleken dat het bestemmingsplangebied Vlietland Noordoost van relatief
geringe ecologische betekenis zou zijn. Een overzicht
van de waarnemingsmomenten en de gevonden dieren plantensoorten waren echter niet in dit ontwerpbestemmingsplan opgenomen. Hierdoor kon op geen
enkele wijze getoetst worden of de door de onderzoekers gevonden dier- en plantensoorten overeenkomen met onafhankelijke waarnemingen.
Wel is duidelijk dat het bewuste flora- en faunaonderzoek tijdens een heel beperkte periode heeft plaatsgevonden op het hoogtepunt van het recreatieseizoen
en buiten het broedseizoen. Daarom mag verwacht
worden dat de natuur in Vlietland Noordoost veel
rijker is dan het beperkte onderzoek uitwijst. Het is
onduidelijk hoe men die natuurwaarden, die door de
1884

gewijzigde bestemmingen verloren gaan, binnen het
bestemmingsplangebied Vlietland Noordoost gaat
compenseren.

diverse bedrijfswoningen. Om deze recreatieve onder-

ders is uitgeveend ten behoeve van de
wegen staan zwarte arceringen. Dat zijn
n te drogen werd gelegd. Het hele gebied
dan ook water. Ook een deel van de Star(bron Hoogheemraadschap Rijnland)

ggemalen en heten dan ook toepasselijk
n van de kaart zien we van boven naar
pekpolder, Rietpolder, Huiszitter en Mees(bron Hoogheemraadschap Rijnland)

Haagwinde | oktober 2010

Zorgen om natuur in Vlietland

De Vereniging Vrienden van Vlietland is niet de enige

komens te faciliteren komen er ook horecagelegenhe-

organisatie die zich tegen de bouwplannen keert.

den, winkels, kantoren, magazijnen en sportfacilitei-

Andere organisaties die zich grote zorgen maken

ten, een golfterrein met clubhuis, verschillende wegen

over de gevolgen van het bestemmingsplan Vlietland

en ruim 1000 parkeerplaatsen. Kortom, er staat een

Noordoost zijn de Zuid-Hollandse Milieufederatie, de

heel dorp op stapel in recreatiegebied Vlietland. Door

IVN-afdeling Zoetermeer e.o., Milieudefensie Zoe-

deze woningen het gehele jaar te verhuren, zal er

termeer en nog vele andere verenigingen uit omlig-

sprake zijn van permanente bewoning. Hierdoor krijgt

gende gemeenten.

het gebied dus een woonbestemming en is er sprake

Ook de AVN maakt zich zorgen over deze ontwikke-

van verstedelijking van het bestemmingsplangebied

lingen. Helaas was de stap naar de Raad van State de

Vlietland Noordoost.

laatste mogelijkheid om het plan te kerenu
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Vlinders in stad en land
Op een zomerse zaterdag werd ik uitgenodigd voor een vlindertelling in de

in onze streken niet voor.

duinen. De junidip was net voorbij en het was zonnig en windstil. De ideale

Het was dan ook de koli-

dag om veel soorten te ontdekken. Vooral de zandoogjes waren superactief.

troffen. Ook wel meekrap-

Tijd dus om wat bij te leren over deze botervliegen.

brivlinder die we hier aanvlinder of onrustvlinder
genoemd. Een voor Nederland redelijk zeldzame
dag-actieve nachtvlinder

Kolibrivlinder op ossetong

Door: Aletta de Ruiter

die tot de pijlstaartvlinders

W

behoort. Vanwege de iets war-

een en al vleugel en uiterst kwetsbaar. Dat trekt de

soort in Nederland gunstiger geworden.

aandacht. Op deze dag treffen we, naast een twintig

Hij rukt nu op uit zuiderlijke streken. In dit geval

soorten vlinders die individueel van bloem naar bloem

troffen we maar één exemplaar, die tussen de blauwe

dwarrelen, vooral grote concentraties oranje en bruine

bloemkelken van de ossetong heen en weer schichtte.

zandoogjes in de grasbermen van de duinsprang. Het

Eigenlijk te snel om op de foto te zetten.

ie staat er niet even stil als er een vlinder je

mere zomers van de laatste jaren

pad kruist? Een dwarrelende kleurenpracht,

zijn de omstandigheden voor deze

zijn twee aparte soorten die in het veld onwaarschijnlijk veel op elkaar lijken, maar te onderscheiden zijn

Het jaar 2010 was, evenals 2009, een goed vlinderjaar

aan een of twee miniscuul kleine witte stipjes in de

volgens de deskundigen. Niet alleen in de natuurge-

zwarte vlek op de voorvleugels. Bij gespreide vleugel-

bieden, maar ook in de tuinen van de stad werden veel

stand is het net of deze vlinders je met die ‘ogen’ in

vlinders waargenomen. Desondanks trekt de Vlinder-

de gaten houden. Niets is minder waar. Het blijkt een

stichting aan de noodbel omdat er in de laatste hon-

afleidingsmanoeuvre waar veel vlinders gebruik van

derd jaar 17 van de 71 vlindersoorten in Nederland zijn

maken en die predatoren op afstand helpt houden.

uitgestorven. Het probleem is dat we niet precies kun-

De zandoog-soorten danken hun naam dus aan hun

nen aanwijzen waar dat aan ligt. Er zijn tientallen fac-

uiterlijke kenmerken.

toren die bepalen of vlindersoorten zich kunnen voort-

Bijzondere ontdekking

Dat is ook het geval bij een bijzondere vlindersoort die
we tegenkwamen aan de rand van een duinmeer. Wie
niet beter weet zou denken met een kleine exotische
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planten en staande houden en al die factoren moeten
dan ook nog eens gunstig op elkaar zijn afgestemd.

Een hele reeks van risico’s

Om te ontdekken wat de ongunstige factoren voor

vogel van doen te hebben. Maar een vogel die van

vlinders zijn, moeten we allereerst onderscheid maken

bloem naar bloem vliegt om nectar te zuigen komt

tussen de trekvlinders en de standvlinders. De eerste

groep stamt voor een groot deel

de voortplanting ook nog eens af van de predatiedruk

uit Noord-Afrika en trekt in het

die per jaar kan wisselen.

imago-stadium met gunstige zuid-

Lopen we in een heel slecht jaar dan de kans dat die

westen wind naar het noorden. De

vlindersoorten in een keer worden gedecimeerd?

atalanta en de distelvlinder zijn

Nee, de natuur heeft altijd een achterdeurtje open.

trekvlinders die in Nederland heel

Een kleine populatie trekvlinders blijkt ook in het

algemeen kunnen voorkomen, maar

zomerland te overwinteren. En ook dat gebeurt weer

elk voorjaar een lange reis maken om

in diverse vormen en stadia. Zowel eieren, als rupsen,

hier te arriveren. In jaren met gunstige

poppen en ook imago’s worden in ruststand aange-

wind dwarrelen de distelvlinders zelfs in

troffen tijdens de winterperiode. Ze kunnen lang zon-

IJsland door de lucht. Die reis is op zichzelf al

der eten op een rustig droog plekje doorbrengen. Dat

een groot risico en hij moet worden volbracht

is de enige mogelijkheid voor een vlinder om ouder

tijdens de extreem korte periode die een vlinder

te worden dan de maximale drie weken tijdens het

in zijn imagostadium leeft. De meeste vlindersoorten

vliegseizoen.

gaan maar drie weken mee, daarna zijn ze versleten en
gaan ze dood. Voor het zover is, moet er bevruchting en
ei-afzetting hebben plaatsgevonden. In het zomerland
komt er dan een tweede generatie rupsen uit de eieren
die zich nog hetzelfde jaar verpopt en tot imago (vlinder) ontwikkelt. In oktober trekt die tweede generatie
zomervlinders dan weer terug naar Noord-Afrika, waar
het hele voortplantingsproces zich herhaalt.
De hoeveelheid vlinders die op trek gaat, is sterk
afhankelijk van de klimaatsomstandigheden in Noord-

bont zandoogje

De atalanta is een trekvlinder die
in drie weken van Noord-Afrika
naar Nederland kan vliegen

Afrika. Is het daar droog in het vroege voorjaar, dan
zullen er weinig rupsen te eten hebben en ontwikkelen
zich weinig poppen tot vlinders. Daarentegen geeft
een nat voorjaar in de landen onder de Middellandse

En de standvlinders? Die gaan, net als de blijvende

zee veel groen en dus ook veel vette rupsen die zich tot

trekvlinders in een soort winterrust. Daarbij lopen ze

een gezonde vlinderpopulatie kunnen ontwikkelen.

in een zachte winter meer risico dan in een strenge

Achterdeurtje
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Zachte winters slecht voor vlinderstand

lange winter. Niet de kou speelt hier een rol, maar de
vroege warme dagen op een tijdstip dat er nog geen

Aangezien rupsen ook nog eens dienen als voedsel

voedsel voorhanden is. De vlinders die in de winter

voor diverse andere diersoorten hangt het succes van

wakker worden en gaan vliegen, vinden nergens nec-
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tar en sterven een hongerdood. Dat geldt ook voor de
rupsen en poppen die eerder uitkomen. Verder geeft
een zachte winter meer risico op parasieten en schimmels, waar de vlinders in alle stadia van ontwikkeling
behoorlijk gevoelig voor zijn.

Brandnetel belangrijke waardplant

In onze regio komen ca. 25 soorten dagvlinders alge-

De Vlinderstichting houdt jaarlijks
tijdens de zomer een tuinvlindertelling. Het principe is, dat er op
een en hetzelfde moment gekeken
wordt welke individuele vlinders er
op welke plek voorkomen. Dit jaar
was de telling in het weekend van
31 juli en 1 augustus. Wie meer over
vlinders wil weten kan terecht op de
website www.vlinderstichting.nl

meen voor. De meeste daarvan zijn standvlinders en
brengen hun hele leven binnen een beperkt areaal
door. Sommige soorten vliegen niet verder dan 350
meter, over het algemeen in natuurgebieden met een
grote diversiteit aan inheemse planten. Sommige vlindersoorten hebben een voorkeur voor een of enkele
plantensoorten om hun eieren op af te zetten. Dat zijn
dan de waardplanten.
De stad is voor vlinders maar beperkt geschikt. Een
stuk of negen soorten zijn sterk genoeg om die steenwoestijn in te trekken en profiteren van stedelijk groen

Adri Remeeus en Frans Hooijmans
tellen al een tiental jaren voor de
Vlinderstichting de voorkomende
dagvlinders in de duinen van
Meijendel. Omdat ze dit altijd
langs een vaste route doen, geldt
dit onderzoek als steekproef voor
de ontwikkelingen van de vlinderpopulaties in dit duingebied.

dat geschikt is om de hele voortplantsingscyclus door
te maken. Dat zijn geen aangeharkte tuinen en plantsoenen. Alhoewel vlinders graag afkomen op bloei-

Boven: rupsen van de dagpauwoog voeden zich uitsluitend met
de bladeren van brandnetels

ende bloemen en struiken met zoete nectar, hebben ze
pas overlevingskans als er ook ruig onkruid in de buurt
staat waar ze hun eieren op kunnen afzetten en waar
de rupsen van kunnen eten. De mooiste vlindersoorten hebben daarbij een voorkeur voor het vervelendste
onkruid. Dagpauwoog, gehakkelde aurelia en kleine
vos willen uitsluitend in brandnetel nestelen. Wie
dus in zijn omgeving van deze vlinders wil genieten,
zorgt ervoor dat ook de groene ruige rommelhoekjes
in stand blijvenu
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Links: het landkaartje is een
vlinder in vele verschijningsvormen. De eerste generatie ziet er
heel anders uit dan de tweede
generatie van hetzelfde jaar

Prehistorie in Wijndaelerplantsoen
Het Wijndaelerplantsoen in Den Haag was afgelopen zomer decor van een archeologische opgraving, uitgevoerd door de
gemeente Den Haag. Tijdens een boor- en proefsleuvenonderzoek voor een woningbouwproject dat hier binnenkort start, zijn
archeologische resten uit de brons- en ijzertijd aangetroffen.

D

e strandwal en de daarop liggende duinen van

water ingekookt zodat een dikke pekel ontstaat.

Door: Peter Stokkel
Foto: Archeologische Dienst

het Wijndaelerplantsoen ontstonden 4000 tot

Deze pekel wordt uitgesmeerd in speciaal daarvoor

5000 jaar geleden. De eerste bewoners arriveerden in

gemaakte aardewerken gootjes. Deze gootjes worden

de midden bronstijd (circa 1800 tot 1500 voor Chris-

kruislings over aardewerken staafjes gelegd boven een

tus). De duinen vormden een ideale omgeving om te

vuur. De pekel verdampt en het zout blijft achter in de

leven. De hoger gelegen delen waren bruikbaar voor

gootjes. De gootjes met het aangekoekte zout wor-

woningen en akkers. Op de lage strandvlakten konden

den geruild met bewoners in het binnenland. In het

de koeien grazen. De zee was niet ver weg en voorzag

Wijndaelerplantsoen is dit specifieke, rossige of gele

de bewoners van vis.

aardewerk aangetroffenu

gemeente Den Haag

In het Wijndaelerplantsoen zijn resten van een huis
uit die midden bronstijd gevonden. Hoe de nederzettingen er in die periode precies uitzagen is nog onbekend. Archeologische resten uit deze periode zijn in
Den Haag relatief zeldzaam, reden waarom deze
opgraving belangrijk is.
Uit de vroege ijzertijd (circa 800 tot 500 voor Christus)
zijn onder andere resten van een aantal gebouwtjes en
een akker aangetroffen. De prehistorische bewoners
van het Wijndaelerplantsoen waren echte landbouwers. Op kleine akkertjes verbouwde men granen zoals
gerst. Om te ploegen gebruikte men een scheurploeg
of eergetouw. De krassen die zo’n eergetouw maakte,
zijn nu nog zichtbaar in het opengelegde vlak. In de
akkerlaag zijn ook scherven aardewerk en ander huishoudelijk afval aangetroffen.
Typerend voor de vroege ijzertijd in dit gebied is de
zoutwinning uit zeewater. Allereerst wordt het zee-
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De opgraving begon met het aanleggen van een profiel. Onder het moderne maaiveld zijn
een aantal loopniveaus uit de ijzertijd aangetroffen, meestal gescheiden door bandjes stuifzand. In een van deze loopniveaus is het zoutaardewerk aangetroffen. De ijzertijdniveaus
liggen op een bodem die in de bronstijd gedateerd moet worden. De donkere laag aan de
basis van het profiel betreft een laag die ontstaan is in de natte omgeving van een duinpan.
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Delflandse Hoofden onder het zand
De versterking van de kust die momenteel plaatsvindt, heeft als consequentie dat de meeste Delflandse Hoofden onder het
zand terechtkomen. Daarmee verdwijnt niet alleen de historische kustverdediging, maar ook een bijzonder stukje natuur met
rotsbiotoop.

Door: Aletta de Ruiter
Foto: Hanneke Kloosterman

H

oewel glibberig, waagden veel strandbezoekers
zich vaak op de basalten strekdammen. Bij laag

Historische kustverdediging

Op verschillende plaatsen langs de Nederlandse kust

water was hier immers veel te zien. Op de stenen zaten

is Rijkswaterstaat momenteel bezig met versterkings-

bruin-, groen- en roodwieren, naast veel mossels, zee-

maatregelen. Eén daarvan is de strook tussen Hoek van

pokken en anemonen. Tussen de stenen vormden zich

Holland en Scheveningen. Hier is het strand verbreed

natuurlijke zeewateraquaria waar de meest uiteen-

en over een groot gedeelte een extra duinenrij aan-

lopende zeefauna te vinden was. Naast scharrelende

gelegd. De duinen van Delfland zijn altijd erg smal en

krabben, garnalen en havenpissebedden, trof je er

kwetsbaar geweest. Om verdere kustafslag te voor-

jonge platvis en kleine kustvisjes aan.

komen is eind achttiende eeuw een begin gemaakt

Eenmaal gevangen in de poeltjes waren ze een gemak-

met de aanleg van Delflandse Hoofden, strekdammen

kelijke prooi voor de zeevogels die hier twee keer daags

die de zeestromen langs de kust moeten afremmen.

bij laagwater neerstreken en een tafeltje dekje vonden.

De eerste dammetjes bestonden uit reeksen houten

palen, waartussen stenen werden gestort. Door de

moeten zoeken. Dat zal veel moeite kosten, want

jaren heen zijn die strekdammen steeds robuuster

zo’n voedselvoorraad als hier dagelijks aanwezig was,

aangelegd. Inmiddels liggen er 69 piertjes van kalk-

is elders niet te vinden. Op korte termijn zullen dus

steen en basalt op een onderlinge afstand van 200 tot

enkele vogelsoorten die hiervan afhankelijk waren,

300 meter. Er zijn korte en lange pieren, aangepast op

verminderen. Dat betreft dan vooral de zeemeeuwen,

de sterkte van de zeestroom die langskomt. Nu het

die je bij laag water altijd op de koppen van de strek-

strand tweehonderd meter breder wordt, zullen de

dammen aantrof. Maar ook trekvogels als steenloper

meeste strekdammen onder het zand verdwijnen.

en paarse strandloper waren bij uitstek soorten die

Glooiende zandkust is natuurlijk

profiteerden van de aanwezigheid van voedsel op de
Delflandse Hoofden.

De Nederlandse kust is van oorsprong een zandige
kust waar geen rotsbiotoop in voorkomt. De nieuwe
kustlijn wordt dan ook aangelegd zonder kunstwerken. Wel komt er voor de kust van Solleveld een kunstmatig zandeiland, de zogenaamde zandmotor. In de
aankomende 15 jaar zal die opgespoten zandvoorraad
zich door afslag langs de kust verspreiden, waardoor
het niet meer nodig is om jaarlijks extra zand op te
spuiten. Op natuurlijke wijze zal dan een glooiende
zandkust ontstaan die voor Nederland gebruikelijk is.
Het is nog afwachten hoe de resultaten daarvan zullen zijn. Een dergelijk experiment is nog nooit eerder
uitgevoerd.

Gevolgen verdwijnen rotsbiotoop

Rotsbiotoop sterft niet uit in Nederland

Toch zal het verdwijnen van de strekdammen een

Nederlandse kust betekent niet dat dit ecologische

gevoelig verlies betekenen voor de natuur aan de kust

zoutwatersysteem verdwijnt uit Nederland. De ste-

tussen Den Haag en Hoek van Holland. Er gaat op die

nen pieren van de zeehavens en de stenen bedijkin-

plekken een biotoop verloren dat profiteert en afhan-

gen op verschillende plekken langs de kustlijn geven

kelijk is van de kunstmatige omstandigheden. De wie-

voldoende habitat voor de soorten die ook op de

ren, algen, mosselen, zeepokken en anemonen die op

strekdammen groeien. Bovendien liggen er vlak voor

de stenen groeien zullen verdwijnen. Evenzo zullen de

de kust diverse wrakken, waaromheen een grote diver-

zoutwaterinsecten die tussen die wieren leven het niet

siteit aan specifiek zeeleven is verzameld. Er zal dus

redden. De krabben, garnalen en jonge vissen blijven

nog wel het een en ander aanspoelen na een storm.

echter gewoon in de ondiepe poelen voor de kust aan-

Maar het is jammer dat we niet meer zo dichtbij kun-

wezig. De vogels die dagelijks een maaltijd nuttigden

nen genieten van de wondere wereld van het Noord-

op de strekdammen zullen hun kostje elders bij elkaar

zeeleven u
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foto: Projectbureau Delflandse kust

De afname van de hoeveelheid rotsbiotoop langs de
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Door: Bas Steenks

OV- verbinding Koninginnegracht

Nieuws van de Portefeuillehouders

H

et voorstel van wethouder Peter Smit, om een

tieve oplossingen worden afgewogen. Daarna is het

tramtunnel onder het water van de Koningin-

de beurt aan de politiek om daarover een besluiten

negracht aan te leggen, heeft de gemoederen in onze

te nemen.

stad het afgelopen half jaar flink beziggehouden. De
aantasting van het beschermde stadsgezicht en het

Van de oorspronkelijk ruim dertig verschillende opties,

verlies van tientallen bomen, waaronder mogelijk 25

zijn er uiteindelijk vier uitgefilterd en heel uitgebreid

monumentale kastanjes, is voor vele stadsgenoten

beschreven en van alle kanten belicht en beoordeeld.

onacceptabel.

De klankbordgroep is unaniem van mening dat de
maaiveld-variant de beste oplossing biedt, met de

De eerste protesten hadden tot gevolg dat de wethou-

minste schade voor bomen en stadsgezicht. Hierbij

der in de raadsvergadering van 21 januari beloofde een

moet wel het spoor worden opgewaardeerd, zodat

brede verkenning naar alternatieve oplossingen op te

dit geschikt is voor zwaarder trammaterieel. Een

zetten.

heel belangrijk punt in het samenspraakproces met

Om die verkenning te ondersteunen is een klankbord-

de gemeente is, dat de klankbordgroep steeds heeft

groep opgericht. Deze bestaat uit vertegenwoordigers

aangegeven, dat niet het openbaar vervoer de verkeer-

van de AVN, bewonersorganisaties, reizigersvereni-

sproblemen veroorzaakt, maar juist de enorme toe-

ging ROVER, het Haags Milieucentrum, de Vrienden

name van het autoverkeer. Er zal dus veel meer een

van Den Haag, de Kamer van Koophandel en de Fiet-

oplossing gezocht moeten worden in het oplossen

sersbond. Alle genoemde organisaties hebben hun

van dit autoprobleem. Hierbij wordt gedacht aan een

eigen expertise die van nut kan zijn bij het opstellen

autotunnel in het verlengde van de Utrechtsebaan.

van alternatieven.

Maar dit is volgens de gemeente nu (nog) niet aan de
orde. De beschikbare gelden zullen nu besteed moeten

Tijdens een zestal bijeenkomsten heeft de klankbord-

worden aan het OV.

groep, in samenspraak met gemeenteambtenaren een

Overigens moet gezegd worden, dat de samenwerking

groot aantal alternatieve oplossingen voor het verkeer-

tussen de leden van klankbordgroep en de gemeente-

sprobleem bedacht en bestudeerd. Met ondersteuning

ambtenaren steeds constructief was en in een goede

van een aantal externe, specialistische bureau’s, is een

sfeer verliep. De komende maanden moet duidelijk

conceptrapportage samengesteld, waarin de alterna-

worden, op welke variant de keuze zal vallen u

Vier varianten voor de OV-verbinding Koninginnegracht
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a.

de maaiveld-variant, waarbij de tram op maaiveld over de Koninginnegracht blijft rijden.

b.

De viaduct-variant, waarbij de tram over een viaduct boven de Koningskade en Raamweg rijdt.

c.

De Raamweg-variant, waarbij de tram over de Koningskade en de Raamweg rijdt.

d.

De tunnelvariant, waarbij de tram in een tunnel onder de Koninginnegracht rijdt.

N

a een lange voorbereidingsperiode is in de

Door: Bas Steenks

Herinrichting Stadhoudersplantsoen

tweede week van augustus begonnen met de
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Boom teveel gekapt

Tot onze verrassing werd de AVN kort na aanvang van

herinrichting van het Stadhoudersplantsoen. Met

de werkzaamheden echter gebeld door verontruste

name over de integratie van de speelplaats in het

bewoners. Op dat moment werden er drie prachtige

groengebied hebben de wijkverenigingen lang van

iepen gerooid die helemaal niet op de kaplijst stonden.

mening verschild met de gemeente.

Bij controle ter plaatse bleek dat twee iepen helaas
waren aangetast door de iepziekte. Maar de derde

Ook de AVN was de laatste jaren nauw betrokken bij

iep was zeker niet aangetast, maar toch gekapt. De

dit project, waarbij vooral de groenplannen kritisch

gemeente motiveerde deze kap, door te veronderstel-

bekeken werden. Zo is in overleg het rooiplan op

len, dat de gezonde iep wellicht binnenkort geïnfec-

enkele punten bijgesteld. Daarbij zijn onder andere

teerd zou kunnen worden via de wortels van de reeds

de twee grote Italiaanse populieren aan de zijde van

aangetaste iepen. De AVN is het met deze veronder-

het Verhulstplein behouden en is besloten om de bij-

stelling niet eens en stelt dat dit nooit met zekerheid

zondere Perzische ijzerhoutbomen te laten staan. Uit-

valt te voorspellen. We betreuren het voorbarig rooien

eindelijk zijn we van mening dat er een goed plan is

van een gezonde, volwassen iep. De extra gerooide

gemaakt, waarbij het ‘versleten’ plantsoen wordt ver-

iepen worden wel vervangen door nieuwe bomen u.

beterd en de ecologische functie van dit groengebied
wordt versterkt.
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I

n de vorige Haagwinde meldden we dat de bouwplannen van het nieuwe

weg zal liggen. De drukte die de verkeersafwikkeling

Internationaal Strafhof aan de Waalsdorperweg al duidelijk vorm begonnen

van enkele duizenden auto’s per dag met zich mee-

te krijgen. Maar het programma van eisen wat betreft hoogte en te bebouwen

brengt, zal anders grote invloed hebben op het ernaast

oppervlakte blijkt inmiddels weer te zijn veranderd. Daar werden de partici-

gelegen natuurterrein.

panten in de klankbordgroep tijdens het laatste overleg mee geconfronteerd.

Behoud groene randen

Schaalvergroting Int. Strafhof

Theoretisch zouden er door de kleine footprint meer

Door: Mart Kaastra

Het voorlopig ontwerp van het Deense architecten-

bomen behouden kunnen blijven. Dat is mooi omdat

bureau Schmidt Hammer Lassen blijkt te klein om de

de bomen het zicht op de gebouwen afschermen. In de

gehele organisatie van het ICC onderdak te bieden. De

huidige situatie zijn de kazernegebouwen vanaf het

hele organisatie past niet binnen de geschatte 1500

fietspad aan de achterzijde grotendeels niet te zien.

m2, dus het gebouw zal moeten worden opgeschaald

Veel van de 570 bomen staan dicht bij de oude gebou-

naar 2000 m2. Dat betekent allereerst dat het hoogste

wen en alles wat dicht bij een gebouw staat zou in

gebouw waarin de rechtszalen worden ondergebracht

verband met de sloopwerkzaamheden weg moeten.

hoger dan de beloofde 40 meter zal worden. Dat

De AVN onderhandelt nu om zo veel mogelijk bomen

heeft mogelijk consequenties voor de omgeving. Het

en struiken aan de randen van het terrein te behouden,

gebouw verrijst immers vlak naast het Natura-2000

vooral aan de kant van het Natura-2000 gebied. Bij de

gebied Oostduinen en het recreatieve fietspad. Zicht

Deense landschapsarchitecten zullen we pleiten voor

op gebouwen schaadt de natuurbeleving. De AVN

een zo natuurlijk mogelijke inrichting wat betreft vij-

maakt zich zorgen over de schaalvergroting van de

vers, bomen en beplanting.

bouwplannen.

Verkeersafwikkeling

MER-normen

Het is moeilijk om nu al te reageren op de plannen.

Ander punt van zorg zijn de in- en uitritten van auto’s

De architecten zijn nog volop aan het ontwerpen en

voor medewerkers en publiek. De inrit aan de Van

zolang er geen kant en klare tekeningen zijn, kun je

Alkemadelaan is geschrapt omdat de verkeersdruk

niet officieel reageren. Pas in december wordt een

op deze weg niet toelaat dat er twee afslagen zijn.

definitief ontwerp verwacht. Het kan mogelijk zijn dat

De ingang van de Frederikskazerne zal namelijk meer

het nieuwe ontwerp zover afwijkt van het eerste plan,

in- en uitstromend verkeer gaan verwerken, waardoor

dat er ook een nieuw ontwerpbestemmingsplan moet

er geen ruimte overblijft voor afslaand verkeer naar

worden gemaakt. Daarmee zou de procedure weer van

het ICC. Daarom heeft de architect een nieuwe grotere

voren af aan beginnen. In ieder geval zal de schaalver-

ingang aan de achterkant van het ICC ontworpen. De

groting moeten voldoen aan het toetsingskader van

AVN dringt er op aan dat deze niet zal lopen over het

de Milieu-effectrapportage (MER). Eind september is

huidige fietspad, vlak naast het Natura-2000 terrein,

de volgende klankbordgroep-overleg. Mogelijk dat we

maar dichter bij de rotonde van de Oude Waalsdorper-

dan meer te weten komenu

Het laatste nieuws leest u op www.avn.nl
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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 oktober 2010

Verzamelen 11.00 uur
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Adres: Ingang landgoed Arendsdorp, Wassenaarseweg 76, Den Haag

Bezoek landgoederen Arendsdorp en Oostduin (ca 1,5 uur)

Alle Haagse Landgoederen hebben een eigen verhaal. Dat geldt zeker voor de naast elkaar gelegen landgoedpercelen Arendsdorp
en Oostduin. We maken een wandeling door de tijd. Van de boerenhoeves in de 16e eeuw, naar de landgoederen van de graven Van
Bylandt en de familie Van Dorp tot aan de wandelparken waar projectontwikkelaars steeds meer groen afsnoepen .
Zat. 6 november 2010

Verzamelen 10.00 uur

Natuurwerkdag op landgoed Ockenrode (ca 5 uur)

Adres: Monsterseweg 172, Den Haag

Voor het eerst doet de AVN mee aan de naionale natuurwerkdag. Op landgoed Ockenrode zullen we een stukje hei vrijmaken van
het oprukkende berkenbos. Die werkzaamheden doen we samen met Zuid Hollands Landschap en vrijwilligers die graag een dag in
de natuur werken. Landgoed Ockenrode is afgesloten gebied, met ongerepte natuur. (zie ook pagina 10)
Zat. 13 november 2010

Verzamelen 11.00 uur

Adres: Hoek Cremerweg/Haringkade Den Haag (t.o. monument Troelstra),

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. Het is er nog steeds groen.
Zat. 11 december 2010

Verzamelen 11.00 uur

Haagse Eendenkooi in wintertooi ( ca 1,5 uur)

Adres: Marie Heinenweg hoek Loevesteinlaan, Den Haag

Het aloude beroep van kooiker is in de Randstad uitgestorven. Toch heeft Den Haag nog een Eendenkooi. In het Zuiderpark ligt dit
landschapsrelict uit de oude Escamppolder nu tussen de bomen verstopt. Er worden geen eenden meer gevangen, maar de kooi is
nog wel compleet intact en de beheerder vertelt u het verhaal.

