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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 over-
heden in en om Den Haag kritisch en draagt bij aan het tot standkomen van 
beheers en beleidsplannen.
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Van de voorzitter

Polderen over de duinen

Bijna overal in de wereld waar rivieren de zee instro-
men wonen mensen. Deltagebieden hebben een 

enorme aantrekkingskracht vanwege de vruchtbaar-
heid van de bodem en de uitgebreide mogelijkheden 
van handelscontacten: over zee en landinwaarts over de 
rivieren. Het is nu al zo dat bijna de helft van de wereld-
bevolking in kustgebieden woont. In Nederland is het 
nog wat extremer, tweederde van de bevolking woont 
onder de huidige stand van de zeespiegel en tweederde 
van onze economie speelt zich in het kustgebied af. 
Behalve dat deltagebieden voor wonen en werken inte-
ressant zijn, zijn het ook gebieden die door variaties in 
hoogte, ligging en gesteldheid van de bodem rijk zijn 
aan natuur. De verscheidenheid van landschappen zoals 
wij die nu kennen in onze delta is voor een belangrijk 
deel nog steeds gebaseerd op de verschillen in ont-
staanswijze van het land. Maar uiteraard ook hoe dat 
drooggevallen en later drooggemalen land in cultuur 
is gebracht en door de eeuwen heen verdedigd tegen 
het water. Dat laatste gebeurde door te polderen, in 
alle betekenissen die dat werkwoord inmiddels heeft 
gekregen. 

Wekte het technisch vernuft (eerst de molens later de 
deltawerken) al bewondering, in professionele kring is 
het bestuurlijk overlegmodel hét voorbeeld hoe water-
beheer ook elders in deltagebieden het beste georga-
niseerd zou kunnen worden. Maar dat is nog niet alles: 
ook de stedebouwkundige uitleg zoals die zich hier 
ontwikkeld heeft in een ring van steden (oorspronkelijk 
op de hoogste plekken) rond een laag middengebied 

(het Groene Hart).  Het is inspirerend hoe het kwets-
bare gebied de bevolking uitgangspunten heeft ver-
schaft voor groeiende welvaart en welzijn, juist dankzij 
de delta. Voortdurend polderen op hoog niveau, met 
behulp van stedenbouwkundigen en landschapsar-
chitecten bewerkstelligt nog steeds dat, ondanks de 
bestuurlijke drukte die er bij hoort, de kwaliteit van het 
leefmilieu in onze delta ongehoord hoog blijft. Hoe we 
dat doen is een eerste klas exportproduct naar andere 
deltagebieden in de wereld. En dat geldt ook voor hoe 
we omgaan met onze duinen. 

Want laten we wel wezen, zonder duinen geen Randstad. 
In de kustverdeding van Nederland is behoud en beheer 
van de duinen essentieel, zeker nu in het beleid het vizier 
gericht is op het klimaatbestendig maken van de delta. 
Maar duinen liggen er niet alleen voor de kustverdedi-
ging, het zijn tevens belangrijke natuur- en recreatiege-
bieden. Aan de verhoging van de natuurwaarden wordt 
door de verschillende beheerders voortdurend gewerkt. 
Dat kan ook nog eens goed samengaan met nog een 
functie van de duinen, namelijk als waterwingebied. 
Als het goed gaat, levert het duiwaterleidingbedrijf in 
onze regio daarvoor in dit nummer van Haagwinde het 
bewijs. Het zal geen verbazing wekken dat ook over het 
meervoudig gebruik van de duinen voortdurend gepol-
derd wordt. Dunea weet daar alles van. Polderen over 
de duinen, Hollandser kunnen we het niet maken!  u

 Frits Prillevitz

Van de voorzitter
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Dwars door de duinen van  landgoed Voorlinden 

Door:  Aletta de Ruiter

Een wandeling door de Zuid-Hollandse duinen lijkt zo gewoon. Het is per slot van rekening toch onze 

voortuin? We klimmen op een duintop, waaien er lekker uit, genieten van de vogels, hollen met de 

kinderen of de hond en gaan moe, maar tevreden weer naar huis. Maar heeft u het landschap van de 

duinen wel eens goed bekeken? En wist u dat daar een heel verhaal achter zit?

Een wandeling door het landgoed Voorlinden in 
Wassenaar geeft een goede mogelijkheid om  op 

korte afstand dwars door de geschiedenis van het 
duinlandschap te kruisen.  De oprijlaan start tus-
sen twee pilasters naast de portierswoning aan de 
Buurtweg. Die weg ligt zelf nog op de strandwal van 
Wassenaar, maar direct achter de ingang lopen we 
een veenweidegebied in. Hier treffen we een ondiepe 
strandvlakte waarop veenmoeras is ontstaan. Om 
dat moeras geschikt te maken als weiland groeven 
onze middeleeuwse voorouders met de hand een 
veenwetering en dwarssloten. Die verkaveling ligt 
er heden ten dagen nog net zo bij. Op Voorlinden is 

het eind van de veenwetering vergraven tot kron-
kelende vijver. Zo’n waterpartij diende ‘s winters als 
ijsleverancier. Meestal stond er een ijskelder in de 
buurt, waar de ijsbrokken tot ver in de zomer bewaard 
werden. De primitieve voorloper van de ijskast.  
Voorlinden komt als landgoed al in 1584 in de boeken 
voor. Het is dan nog een welvarende boerderij. Pas toen 
aan het begin van de 19e eeuw de romantische tuin-
mode uit Engeland overwaaide ontstond de typische 
landgoedstijl die we nu nog overal terugvinden. Uit 
die tijd dateert de vijver. Dankzij de natuurlijke oevers 
huizen er veel watervogels en gezien de aanwezigheid 
van broedende ijsvogels zit er ook voldoende vis in de 
vijver.

De oprijlaan wordt geflankeerd door beuken. Die wor-
telen dwars door het veen op de onderliggende zand-
bodem, maar iets meer naar links staat een rijtje elzen 
die het juist moeten hebben van de vochtige veenbo-
dem. In de winter is dit een dorado voor meesachtigen. 
die zich tegoed doen aan het zaad in de elzenproppen. 
Na ca 250 meter klimt de laan iets omhoog en komen 
we op drogere grond. Hier ligt een zandtong tussen de 
weilanden die de eigenaren slim hebben benut voor de 
oprijlaan. Die was vroeger natuurlijk niet geasfalteerd 
en een karrespoor op zand is heel wat comfortabeler 

Veenweide met op de achtergrond de 
bossen van de volgende strandwal
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Dwars door de duinen van  landgoed Voorlinden 
dan een pad door het veen. In het voorjaar komen we 
hier de eerste stinzenplanten tegen zoals bosane-
moon, vingerhelmbloem, boshyacint en narcissen.

Links van Voorlinden liggen de sportvelden van de Rog-
gewoning. Ook daar lag vroeger een boerenbedrijf en 
de naam doet al vermoeden welk gewas er geteeld 
werd. Om die rogge kans van slagen te geven heeft 
men in de negentiende eeuw de velden aan de duin-
voet afgegraven en geëgaliseerd tot vlak boven de 
grondwaterstand. Dat is op Voorlinden niet gebeurd 

en daarom zit er 
nu een hoogtever-
schil van enkele 
meters tussen de 
twee percelen. 
De oprijlaan 

maakt een bocht naar 
links om door te zet-
ten in een boog naar 
rechts.  Halverwege 
krijgen we zicht op 
het enorme landhuis 
dat hier pas staat sinds 1912. De architectuur is Engels 
en zeer afwijkend van het traditionele witgepleisterde 
landhuis dat eeuwenlang het domicilie van de eige-
naren was. 
De laan loopt onder aan de duinvoet door als werkpad 
naar de bijgebouwen, een wagenschuur en twee cot-

Duinhistorie
De Hollandse kust is nog maar piepjong, althans 
vergeleken met de rest van de wereld. Onze 
zandige kust is ontstaan binnen de afgelopen 
10.000 jaar.  En binnen die tijd is de ontstaans-
geschiedenis nog op te splitsen in verschillende 
periodes. Om het in dit verhaal niet te ingewik-
keld te maken onderscheiden we er twee: de 
periode van de oude duinen en de jonge duinen. 

Oude duinen
De oude duinen zijn ontstaan toen de zee-
spiegel na de laatste ijstijd weer ging stijgen. 
De Noordzee liep gedurende 3000 jaar vol 
gesmolten ijs en zo’n 7000 jaar geleden kwam 
de zeespiegel ongeveer op het huidige niveau. 
Tijdens die stijging werden strandwallen langs 
de kust afgezet.  De eerste ligt ter hoogte van 
Voorburg. Gedurende de eeuwen die volgden 
zette de zee verschillende sedimenten langs 
de kust af. Afhankelijk van stroming, wind en 
water spoelde hier zand of slib aan, afkom-
stig van de erosie die de Rijn en Maas uit de 
bergen meenamen. De grotere zware zand-
korrels vormden makkelijker wallen, maar 
de veel kleinere slibdeeltjes spoelden daar 
tussendoor en zette een laagje zeeklei af.  
De zee geeft en de zee neemt en in de volgende 
zes millennia ontstonden verschillende rijen 
strandwallen die tot ver voorbij de huidige 
kustlijn in zee doorliepen. De oudste raakten 
al snel begroeid met bos en tussen de wallen 
ontstond moeras met riet, zegge en veenmos. 

Jonge duinen
Rond het jaar 1000 van onze jaartelling vond er 
een klimaatsverandering plaats en sloeg de zee 
de laatste strandwal af om het zand opnieuw 
op de kust te zetten. Onder invloed van de wind 
werd dit zand hoger opgezet en vormden zich 
bovenop de oude strandwal een nieuwe hoge 
duinenrij. Gedurende 300 jaar stoof het zand 
landinwaarts. Die duinen werden niet voor 
niets de wildernisse genoemd. Het bleef er kaal 
totdat de mensen het zand met beplanting gin-
gen vastleggen. Pas in de 19e eeuw begonnen 
boeren het duin te ontginnen, maar de grond 
was te arm en het werd een fiasco.

tages. Op Voorlinden worden nu nog wat paar-
den gehouden, het huis werd tot kort geleden 
gebruikt als opleidingscentrum van de KPN, 
maar is nu verhuurd als luxe partycentrum. 
Ongemerkt loopt de weg iets omhoog en zijn 
we weer op een strandwal terecht gekomen. Het 
ritme van het landschap gaat opvallen. Strand-
wallen met bospercelen worden afgewisseld 
met veenweidegebieden. Dit patroon herhaalt 
zich enkele malen vanaf Voorburg tot de kust-
duinen.

Als we door het binnenduinbos van de strand-
wal lopen, kruisen we een laatste sloot. Het is de 
kwelsloot waarin het uitzakwater uit de hoger 
gelegen jonge duinen wordt opgevangen.
Het bos erachter heeft hoge oude bomen. Beu-

ken, eiken en berken wisselen elkaar 
af. In de onderbegroeiing staat hulst, 
die kan goed tegen de schaduw. 
Klimop is ook zo’n schaduwplant, 
en hier zien we hem zowel krui-
pend op de grond als klimmend in 
de bomen; een teken dat de bodem 
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nog redelijk voedselrijk is. Verder staan er veel varens. 
De grond is vrij vlak en bedekt met een dikke strooisel-
laag van afgevallen blad. Dit is kenmerkend voor een 
strandwalbos. De bladeren verteren slecht omdat de 
bodem geen kalk meer bevat. Die is in de loop der eeu-
wen uitgeloogd door de lichtzure neerslag die altijd 
in regenwater zit. De vegetatie die we hier aantreffen 
verdraagt dan ook een zuurdere bodem. We treffen op 
de strandwal geen specifieke duinsoorten.

En dan gaat het pad opeens steil omhoog en beginnen 
de jonge duinen. Aan de beschutte boskant staat er 
nog veel bos op de helling, maar wie goed oplet, merkt  
op dat er ook andere soorten staan. De eik houdt stand, 
maar groeit hier kronkeliger dan in het oude duinbos, 
De beuk blijft achter en de esdoorn neemt toe. In de 
onderbegroeing verschijnt vlier en lijsterbes. Er zijn 
maar weinig gebieden waar het jonge duin zo duide-

lijk en nog zichtbaar over de strandwal heenloopt. Op 
de meeste grensgebieden is de duinvoet afgegraven 
en is de geleidelijke overgang verdwenen. Op Voorlin-
den kunnen we die grens langs het gehele duinbos vol-
gen. Het is een licht slingerende lijn die in het zuiden 
meer landinwaarts ligt en richting noorden langzaam 
naar de kust afbuigt.

Eenmaal boven aan de helling is het contrast groot.  
Waar het bos ophoudt, ligt kort duingras en een stuif-
kuil met kaal zand. Pas verderop staan weer opgaande 
struiken en boompjes, maar veel kleiner en duidelijk 
onder invloed van de elementen. Alle takken wijzen, 
gedwongen door de striemende westenwind die over 
de vlakte komt aanstormen, naar het oosten.
Het gras wordt kortgehouden door de konijnen en 
reeën, de stuifkuil krijgt van de wind geen kans om 
dicht te groeien. Kortom de dynamiek spat van het 
landschap af. 
Dit zijn de kalkrijke jonge duinen waar kardinaalsmuts, 
sleedoorn, duindoorn, duinroos, kamperfoelie, vlier, 
bosrank,  teunisbloem, toorts en meidoorn elkaar om 
een plekje beconcurreren. Ook de soortenrijkdom in 
het gras valt op. Op de bodem geen dikke laag van bla-
deren, maar wel overal bodembedekkers met mossen 
en korstmossen, behalve daar waar de wind het zand 
doet stuiven. Dit duingrasland is typisch voor het habi-
tattype grijze duinen, waar we in Nederland erg zui-
nig op moeten zijn.  De typering grijs duin is eigenlijk 
vreemd gekozen, je zou eigenlijk moeten praten over 
bloemrijke duingraslanden. Tijdens mijn bezoek echter 
deed het duin zijn naam eer aan. Op 28 november hing 
de eerste vorst in de lucht en lag er een lichte rijplaag 
over alle struiken en kruiden. Nog onbekend met de 
sneeuwlaag die er een week later zou liggen, genoot ik 
van mijn eerste winterse duinwandeling van dit jaaru 

De opengesprongen vruchten  van de bos-
rank tekenen mooi af in het tegenlicht

Aflopende duinhelling van jong duin loopt 
over in het duinbos van de strandwal



De kardinaalsmuts ( op de grens van boom en struik)

7Haagwinde | december 2010 7

Ook voor de bomenliefhebber is een duinwandeling 
vaak vol verrassingen. Bijzondere boomsoorten zal je 
niet direct tegenkomen echter wel heel merkwaardige 
groeivormen. De structuur en de ligging van het duin-
landschap maakt dat er heel grote verschillen zijn in 
het plaatselijke klimaat. Er zijn laag gelegen plekjes, 
waar het nauwelijks winter wordt en de varens het 
jaar door groen blijven. Vlak daarnaast en wat hoger 
kunnen de planten zich maar net handhaven of zelfs 
helemaal niet. Dit en de variaties daartussen leiden 
tot ontwikkelingen die duinplanten bijzonder maken.

Een veel in de duinen voorkomende boom, meestal 
in struikvorm, is de kardinaalsmuts. Maanden lang 
valt hij niet op, want ook de bloeiwijze is nogal pover 
(klein en groenig). Maar dan opeens  eind september 
zit hij vol met prachtige rood gekleurde mutsjes. Bij 
het openspringen zijn die nog mooier. De helder oranje 
zaden worden dan zichtbaar en dat geeft een bijzon-
dere kleurcombinatie. De wilde kardinaalsmuts is een 
van onze weinige echt inheemse bomen. Een enkele 
keer groeit hij namelijk uit tot een heuse boom en kan 
dan zes tot acht meter hoog worden. De meeste keren 
zul je hem echter aantreffen als struik.

Herkennen
Voordat ze vruchten dragen is herkenning moeilijk 
omdat ze veel lijken op andere struiken. Er is echter 
een duidelijk kenmerk. De twijgen, die overstaand aan 
de takken zitten zijn vierkant en meestal groenig. De 
eveneens overstaande zes nervige bladeren zijn heel 
fijn gezaagd en kleuren in de herfst helder rood en 
geel.

Spindlewood en Spindelbaum
Deze Engelse en Duitse namen van de kardinaalsmuts 
gaan terug tot de tijd dat de vrouwen zich bezig hiel-
den met het spinnewiel. De niet al te dikke takken van 
de struik waren uitzonderlijk geschikt voor het maken 
van klossen, waarop de gesponnen draad werd gewon-
den.
Nog een bijzonderheid is dat het hout uitstekende 
houtskool kan leveren voor het maken van tekeningen. 

Plagen
De kardinaalsmuts is goed tegen allerlei plagen 
bestand. Gedurende de afgelopen langdurige winter 
werd bijna alle bast van de jonge struiken door konij-
nen en reeën weggevreten. Toch zagen de planten 
kans te overleven. In juni vraten de larven van stippel-
motten -ook wel spinselmot genoemd- alle bladeren 
van de struik/boom. Als ze uitgegeten zijn, spint de 
rups zich in om te verpoppen en krijgt de kardinaals-
muts weer gelegenheid om opnieuw uit te lopen. 
Dit gebeurt elk jaar en toch overleven de struiken en 
bomen het makkelijk. Daarbij zaaien ze zich gemak-
kelijk uit en maken vanuit de wortels ondergrondse 
scheuten waaruit weer nieuwe struiken ontstaan als 
de tijd daarvoor gunstig is.

De kardinaalsmuts dient als inheemse plant dus in de 
cyclus van de natuur  en is daarmee een belangrijke 
schakel in de boeiende leefgemeenschap van onze 
duinenu

Jaap van Loenen

Achtergrondfoto:

Kardinaalsmuts in wintertooi 
Foto: De Groene Vraagbaak

Foto onder:

De vruchten beginnen al in  
september te kleuren 
Foto: Jaap van Loenen



Ontginning duinvallei
Al 3500 jaar lagen hier de lage kalkarme Oude Dui-
nen. Pas in de middeleeuwen stoof er wat kalkrijk 
zand uit de Jonge Duinen overheen. Uit de ijzer-
tijd en vroege middeleeuwen zijn niet lang gele-
den door amateur-archeologen van de AWN enige 
scherven opgeraapt die op oude bewoning wijzen. 

Ook uit de late middeleeuwen werd allerlei aarde-
werk gevonden dat omstreeks 1300 met bemesting 
op kleine akkers terecht was gekomen. Het groot-
ste deel van de scherven is echter afkomstig uit de 
achttiende en negentiende eeuw.
In 1768 begon de Scheveninger Leendert van der 
Harst in deze vrij grote duinvallei een landbouw-
ontginning van ruim 20 hectare. Dat paste in een 
tijd waarin men de ‘woeste gronden’ ging ontgin-
nen. Uit precies dat jaar werd een koperen duit 
gevonden en ook tientallen kopjes van Goudse pij-
pen uit de achttiende en negentiende eeuw. 
Leendert was eerst visser en ging zich later toeleg-
gen op schelpvissen en paardenhouderij. Met een 
span van vijf paarden werden toen de vissersschui-
ten het strand opgetrokken. Dat bracht hem ertoe 
weidegrond te zoeken. 
Eerst moesten wilgen, liguster en duindoorn wor-
den gerooid. Daarna volgde het afvlakken van het 
hobbelig duinterrein met een molbord. De uit-
geloogde bovengrond werd met kruiwagens op 
zandwallen gereden die werden beplant om als 
heining en windvang dienst te doen. Na het ploe-
gen verbouwde de boer eerst rogge en daarna lag 
het land braak. Dankzij een zware bemesting met 
straatvuil uit de stad (met scherven!), menselijke 
mest (‘beer’), paardenvijgen en visafval (‘grom’) 
kon er nu permanent geboerd worden. Naast 
rogge leverde dat gerst en haver. Behalve paarden 
verschenen er koeien, die naast melk ook mest 
leverden. Wisselend weer en veeziekten maakten 

Tegenover de Zwolsestraat in Scheveningen ligt een duinvallei van 15 hectare, 

begraasd door paarden, reeën en konijnen. Achter deze Harstenhoek staat de 

watertoren uit 1874. Voor de kennis van dit terrein hebben we twee bronnen: 

gedrukte teksten en opgeraapte scherven en andere archeologica. We zullen 

zien dat deze twee verschillende gegevens elkaar goed aanvullen.

Stadsnatuur vanaf de straat gezien

De duinvallei Harstenhoek

Door: Frans Beekman



Haagwinde | december 2010 9

de ontginning niet gemakkelijk. De duinboer Van 
der Harst verbouwde voor z’n gezin erwten, aard-
appelen en groente (‘moeskruiden’). Hij deed proe-
ven met aanplant van populier, eik, els en berk, de 
laatste soorten ongetwijfeld als brandhout. Voor 
zijn pionierarbied kreeg Leendert van der Harst een 
prijs van de Maatschappij tot Bevordering van den 
Landbouw.
Tot halverwege de 19de eeuw komen we in de 
papieren de naam Van der Harst tegen en werd 
de duinvallei bekend als ‘de Harstenhoek’. Je zag er 
kleine duinakkers en duinweilanden die tot ver in 
het voorjaar nat bleven. Met de komst van de duin-
waterleiding verdroogde dit boerenland.

Boetveld
De bommen en haringloggers van Scheveningen 
visten met kilometerlange drijfnetten. Deze vleet 
hing als een gordijn in zee en de haringscholen 
zwommen erin. De getaande katoenen netten 
moesten na elke visreis gedroogd en hersteld wor-
den. Dit gebeurde aanvankelijk langs de vissersha-
ven, op brede straten of in de Westduinen.
Rond 1900 dacht men op de Harstenhoek sport-
velden aan te leggen, maar dat was niet verenig-
baar met de waterwinning. In de jaren ’30 werd 
deze duinvlakte in gebruik genomen als droog- en 
herstelveld voor de netten en daartoe werd een 
aantal zandwallen geëgaliseerd. De nettenwagens 
brachten de vleet naar het zogeheten boetveld. 
De mannen legden de netten in lange banen uit 
en daarna kwamen de boetsters in klederdracht. 
Onder leiding van een hoofdvrouw werkten de 

meisjes en vrouwen op de grond aan het herstel-
werk. Omstreeks 1960 stopte de haringvangst met 
de vleet en ook het nettenboeten verdween toen 
uit de Harstenhoek.

Ook uit deze periode werd er, vooral op stuifplek-
ken, het nodige door de amateur-archeologen 
opgeraapt, zoals stukken net, touw, kurken, schel-
pen en loden netverzwaringen van 20 à 30 gram. 
Dit stukje industriële archeologie is een bijzonder 
aspect in het huidige duingrasland.
De Harstenhoek is ten slotte een goed voorbeeld 
van het zogenaamde. zeedorpenlandschap met 
plantensoorten als hazenpootje, schapenzuring, 
kegelsilene en blauwe bremraap. Tegen de recente 
vergrassing worden paarden ingezet. In het voor-
jaar kan je er tapuiten zien. De zangvogels zitten 
meer in de bosschages langs de Pompstations-
wegu

De duinvallei Harstenhoek

Foto boven:

De Harstenhoek met uitge-
legde netten, gezien vanuit 
de watertoren (1953). Collectie 
Haags Gemeentearchief.

Foto linkerpagina:

Het nettenboeten door Sche-
veningse vrouwen op de Hars-
tenhoek bij de watertoren (ca. 
1940). Collectie F. Beekman 
(met dank aan Karel Pronk)
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De verrassing van Ockenrode

Ruim 50 vrijwilligers – jong en oud - melden zich op 
zaterdag 6 november jongstleden op Landgoed 

Ockenrode aan de Monsterseweg. Het is voor het 
eerst dat de AVN deelneemt aan de jaarlijkse Lande-
lijke Natuurwerkdag. Deze viert dit jaar zijn 10-jarig 
bestaan. Na afloop meldt de website www.natuur-
werkdag.nl dat 12.000 vrijwilligers op 370 locaties 
hebben deelgenomen. AVN en Zuid-Hollands Land-
schap (ZHL) hebben het project Ockenrode georgani-
seerd en hebben vandaag de leiding.

De onverwacht grote opkomst heeft wellicht iets 
te maken met bovenbedoelde frustratie (het is in 
ieder geval bij velen onderwerp van gesprek). Maar 
zeker ook nieuwsgierigheid naar een natuurgebied 
dat de afgelopen 50 jaar voor het publiek gesloten 
is geweest, speelt een rol. Eigenaar van Ockenrode 
is administratiemaatschappij Stad en Lande die het 
landhuis verhuurt aan het psycho-medisch-centrum 

Parnassia. Beheer van het ter-
rein zelf had voor hen de 

afgelopen jaren geen 
prioriteit.

Ockenrode beslaat een 
oppervlakte van ongeveer 
30 hectaren. Het gebied 
bestaat voornamelijk uit 
duinbos met eikenhak-
hout, maar heeft ook een 
heidegebied. Het voorkomen 
van struikhei en korstmossen valt 
meteen op als bijzonder en het gaat hier dan ook om 
een zeldzaam type van de Habitatrichtlijn en wel type 
2150: “Struikheide op kalkarme duingrond”. Daar is in 
Nederland maar 12 ha van aanwezig en hier ligt een 
flink stuk. Vergelijkbare gebieden komen verder voor in 
de duinen van het deltagebied, de duinen van Noord- 
en Zuid-Holland en enkele Waddeneilanden.

Bospest van wel 20 meter
Juist het voorkomen van struik-
heide maakt vegetatiebeheer 
nodig. Het heideveld is aan 
de randen overwoekerd 
door berken en Ameri-
kaanse vogelkers. Deze 

Wat een verademing om, in een tijd waarin de landelijke politiek heeft besloten dat natuur en milieu zich maar moeten 

bewijzen op ‘de markt’, zelf in de natuur de handen uit de mouwen te kunnen steken!

Door: Huug van den Wall Bake
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laatste soort is in de jaren twintig van de vorige eeuw 
in Europa geïntroduceerd en is uitgegroeid tot een 
ware ‘bospest’, onder andere door de toenemende 
hoeveelheid stikstof (verkeer en landbouw) die via 
de lucht wordt verspreid. Dat deze bospest onder 
gunstige omstandigheden kan uitgroeien tot bomen 
van wel 20 meter hebben de deelnemers vandaag 
gemerkt! 

De vrijwilligers worden in groepjes verdeeld, herken-
baar aan fraai gekleurde petjes met opdruk. Zij laten 
zich van hun beste kant zien. Met een zeker fanatisme 
- vrijwilligers eigen – wordt een hoeveelheid bomen 
en struiken uitgespit, uitgetrokken, gesnoeid of gekapt 
die de organisatoren enigszins versteld doen staan. 
Toch is er zeker genoeg tijd voor gezellige gesprekken, 
snoekduiken in de hei door jongste deelnemer Casper 
en een excursie.

Historische relicten 
Tijdens de lunchpauze worden de aanwezigen in 
twee groepen verdeeld. Terwijl de ene helft geniet 
van de heerlijke erwtensoep met broodjes - neemt 
bestuurslid Frans Beekman de andere helft mee het 
terrein in om te vertellen over de culturele en geolo-
gische geschiedenis en betekenis van het 
gebied. Ockenrode is in de loop 
van de eeuwen onder meer 
gebruikt als jachtgebied, 
waarvan een stenen 
jachtpaal als grensmar-

kering nog getuigt. De geplante eiken zijn geëxploi-
teerd als hakhout ten behoeve van brandhout voor de 
bakkersovens en eikenschors (eek) voor de leerlooi-
erijen. In het aangrenzende Solleveld zijn echter de 
sporen van bewoners uit de ijzertijd nog traceerbaar 
en liggen de relicten van de duinboerderijen van afge-
lopen eeuwen er nog zichtbaar bij. Wat nu natuur is, 
gebruikten onze voorouders als boerenland om rogge 
en aardappels te telen. De huidige exploitatie is niet 
direct zichtbaar, maar ervaren we dagelijks als we de 
kraan opendraaien. De Haagse duinen zorgen nu voor 
de filtering van ons drinkwater.
De weergoden zijn ons deze dag zeer welgezind. 
Ondanks matige voorspellingen stimuleert een stra-
lende herfstzon het werk. Pas op weg naar huis breekt 
er een bui los!

Vrienden van Ockenrode
Na zo’n succesvolle dag zal het verbazen als er niet 
een goede respons komt op de AVN-oproep om een 
permanente natuurwerkgroep in het leven te roe-
pen. Het idee is om in Ockenrode eens in de maand 
op zaterdag natuuronderhoud te plegen en daarmee 
verder te gaan met het enthousiaste begin 
van 6 november. De op de Natuurwerk-
dag in gebruik genomen gekleurde pet-
jes geven aan dat er goede hoop is op 

een flinke opkomst. De opdruk luidt 
‘Vrienden van Ockenrode’! Vrijwil-

ligers kunnen zich nog steeds 
aanmelden via info@avn.nlu
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Zeven duinfilms gingen digitaal...

In de tijd dat Jan begon met filmen bestond er nog geen digitale dra-
ger. Jan startte met een dubbel acht-camera en schakelde later over 

op 16 mm. Zijn Bolex Paillard draaide kilometers celluloid die,   eenmaal 
door het fotolab ontwikkeld,  beeldje voor beeldje werden bekeken en 
geselecteerd voor het eindresultaat op de haspel zat. Met veel knip- en 
plakwerk achter de montagetafel groeide een film naar zijn eindstatus. 
Een kostbare hobby, want een rolletje van 30 meter film kostte al gauw 
dertig gulden.
Misschien daarom wel kun je aan deze films zien hoe secuur en trefzeker 
de opnames zijn gemaakt.  Voordat de camera ging lopen, moest een 
shot kansrijk zijn. Dat betekende vele uren observeren en wachten tot 
het juiste moment daar was. Pas als die zwarte specht eenmaal zijn nest-
boom had uitgezocht en stevig aan het hakken en timmeren was, kon de 
cameraknop worden ingedrukt. En dan nog mocht er in het camouflage-
tentje niet teveel bewogen worden. De opname moest het liefst wel in 
een keer lukken.

Interesse kweken voor duinnatuur
In de afgelopen dertig jaar is er veel  gebeurd met de duinen. Toen Jan en 
Monique in 1978 met filmen begonnen, waren die zandhopen nog niet 
wettelijk beschermd. Integendeel, er waren allerlei plannen voor bouw-
ontwikkelingen en de aanleg van wegen in het duin. Die bedreiging was 
voor natuurliefhebber Jan van den Ende reden om de schoonheid van de 
duinnatuur in beeld te gaan brengen. ‘Als de mensen er geen interesse 
voor hebben, zal ik zorgen dat ze er met andere ogen naar gaan kijken’, 
nam hij zichzelf voor. Toen de film ‘Vier Duindagen’ dan ook eenmaal 

‘Een beeld zegt meer dan duizend woorden’. Vanuit die filosofie heeft het duingebied van Den Haag een zeer goede 

pleitbezorger gehad aan het duo Jan van den Ende en Monique van den Broek. In de afgelopen dertig jaar heb-

ben ze duizenden beelden vastgelegd in zeven duindocumentaires. Te beginnen met Vier Duindagen en afgeslo-

ten met de film Zand, Wind, Water. Deze twee films en alles wat er tussenin ligt, staan nu op een digitale DVD.

Door: Aletta de Ruiter
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klaar was, ging hij ermee langs alle beleidsmakers en 
politici die iets te zeggen hadden over het toekomst-
beleid van de duinen. Daarbij liet hij niet alleen de film 
zien, maar peuterde hij ook budget los voor weer een 
nieuwe documentaire. Op die manier werd de dure 
hobby toch uitvoerbaar en kwam de boodschap van 
die kostbare en kwetsbare natuur bij de juiste mensen 
over het voetlicht. En niet alleen in Nederland werden 
de films vertoond. Jan was naast filmer ook een uit-
stekende marketeer. Iedere gereedgekomen documen-
taire werd ingeschreven voor een aantal filmfestivals. 
Vier Duindagen bijvoorbeeld bezorgde Jan en Moni-
que een maandenlang verblijf in de Verenigde Staten. 
En niet zonder resultaat. Heel vaak werden de films 
bekroond.

Bedreigingen in beeld
Die internationale belangstelling heeft er zeker toe 
bijgedragen dat we in Nederland anders tegen die 
zandhopen gingen aankijken. Het besef dat de Hol-
landse Duinen vrij uniek zijn, begon door te dringen. 
Het beeld overtuigt beter dan duizend woorden. Dat 
vond ook de stichting Duinbehoud, die zich al jaren 
inspande voor bescherming van het duin. Ze bestelde 
in 1991 de film ‘Duinbehoud’ om de bedreigingen van 
het duingebied in beeld te brengen. Een boodschap 
voor zowel beleidsmakers als beheerders om anders 
met het gebied om te gaan. De duinen zijn er niet 
uitsluitend om het land te beschermen tegen de zee 
en ter exploitatie van drinkwater en recreatie, ook de 
natuur moet er voldoende kansen krijgen. 
Het ministerie van LNV had toen al een omzwaai 
gemaakt en maakte beleid voor natuurherstel-
operaties in de binnenduinrand. Europa volgde met 
het opstellen van het wettelijke beschermingskader 
Natura 2000. Beheerplannen worden inmiddels afge-

stemd op habitattype en natuurdoel. 

Van bedreiging naar herstel
In de drie decennia duinfilms van Jan en Monique 
heeft de boodschap zijn werk gedaan. Waren de eer-
ste films bedoeld om de interesse van de beheerders 
van het duin te wekken. Die beheerders vonden al 
snel dat het beeld ook als voorlichtingsmateriaal 
voor hun eigen beheer kon dienen. Duinwaterbedrijf 
Zuid-Holland (DZH) bestelde in 1996 een film om de 
invloed van de menselijke aanwezigheid in Meijendel 
en Solleveld aan de bezoekers te kunnen tonen. Er zijn 
veel archeologische vondsten die de geschiedenis in 
beeld brengen. Gedurende vele eeuwen heeft de mens 
geprobeerd te boeren op de schrale duingrond. Op die 
plekken paste de natuur zich aan de omstandigheden 
aan. De flora van het zeedorpenlandschap zou er niet 
geweest zijn als de duingrond niet door mensen was 
bewerkt. Daarnaast is de aanwezigheid van de drink-
water-bedrijven tijdenlang de beste bescherming van 
de duinen is geweest. Waar drinkwater werd gewon-
nen konden immers geen huizen gebouwd worden. 
Zand, wind en water vormden de duinen en zo heet 
ook de laatste film die Jan en Monique in opdracht 
van Dunea mochten maken. Het herstel van de natte 
duinvalleien had heel wat overredingskracht nodig. 
De verruigde duinen moesten immers met de drag-
line worden afgegraven om de oorspronkelijke natte 
duinflora weer een kans te geven. Die film draait nog 
steeds in het informatiecentrum van Meijendel. Het 
beeld overtuigt en zegt meer dan 1000 woorden.

De andere films kunt u nu rustig thuis gaan bekijken. 
De DVD is voor 10 euro te koop bij Dunea in het infor-
matiecentrum Meijendel. Of te bestellen via de web-
site van de AVN www.avn.nlu

Drie decennia duinen bevat:
• Vier Duindagen
• Het duinkonijn
• Duinbehoud
• Vrije vogels
• Duinen beheren en beleven
• Struinen door de duinen
• Zand, Wind, Water

Jan en Monique tijdens de opnames in het 
veld                Foto’s Natuurfim Van den Ende
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Het Doornduin: ecologisch e i l a n d t u s sen de huizen 
Verstopt tussen Scheveningseweg en Doornstraat ligt een duintop met grote natuurwaarde. Hoogteverschillen en slingerpaad-

jes maken dat deze groene postzegel veel groter lijkt dan hij in werkelijkheid is. Het Doornduin blijkt een belangrijke schakel in 

de ecologische route tussen de Oost- en de Westduinen. En de enige vindplaats van hazelwormen in Zuid-Holland.

In de historische zakatlas van het Haagse Groen, in 
2006 uitgegeven ter gelegenheid van het 80-jarig 

bestaan van de AVN, staan een aantal uitsneden uit 
de kaart van Delfland van Nicolaas en Jacob Cruquius 
uit 1712. Het valt op dat rondom Scheveningen, met 
uitzondering van een roggeveld pal naast het dorp, het 
gehele duinlandschap nog intact is.
Volgens de geologische kaart komt de ligging van deze 
woeste gronden treffend overeen met de uitbreiding 
van de jonge duinen. Ten oosten hiervan beginnen 
landbouwgrond en bebouwing. Tevens ziet men dat 
Cruquius de duinen nabij het strand groter tekent 
dan die in het oosten van het gebied. Tegenwoordig is 
van dat alles niet veel meer te zien. Tussen de Bosjes 
van Poot en de Scheveningse Bosjes -en daarbinnen 
eigenlijk vooral de Belvedère- is er van duinland nau-
welijks iets overgebleven. Het is snel gegaan met de 
verstedelijking: ter plekke is één opgaand duin -het 
Doornduin- en een satelliet -het Frankenduin- over-
gebleven. De laatste is niet alleen kleiner, maar ook 
minder natuurlijk en bovendien geprivatiseerd, zodat 
het slecht toegankelijk is.

Uit historische gegevens blijkt dat het 26 meter hoge 
Doornduin, gelegen tussen Doornstraat en Scheve-
ningseweg, altijd heeft behoord tot de jonge duinen. 
De oorspronkelijke begroeing bestond uit duingras-
sen, maar nadat dit duin begin twintigste eeuw werd 

Door: Alexander Deelman
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Ruig grasland waarin ook de speci-
fieke duinplant stinkende ballote

Het Doornduin: ecologisch e i l a n d t u s sen de huizen 
ingericht als wijkpark en nadat hier tijdens de Tweede 
Wereldoorlog een ondergrondse bunker was neerge-
zet, is er een successie op gang gekomen. Weliswaar 
vindt men nog steeds droog duingrasland -zelfs met 
enkele vierkante meters kaal zand- maar ook een aan-
zienlijke oppervlak doornstruweel en vooral duinbos.
In het noordelijk deel bevindt zich een dal dat, naar 
men zegt, tot aan de verlaging van het grondwaterpeil 
in de jaren zestig, het karakter van een natte duinval-
lei heeft gehad. Aanplant van weinig zorgbehoevende 
struiken zoals rimpelroos en sneeuwbes hebben het 
natuurlijke karakter wel wat aangetast. Ruim de helft 
van het bijna twee hectare grote duin is openbaar 
groen. Daaronder valt ook het uitzichtpunt op de top. 

Gemengde vegetatie
In het begin van de jaren negentig is onderzoek 
gedaan naar de aanwezige flora. Dat resulteerde in 
een lange lijst van 180 - 190 soorten waaronder cypres-
wolfsmelk, stinkende ballote en liggende asperge en 
een memorabele stinzenflora. Naar aanleiding van 
deze soortenlijst schatte de florist van de provincie, 
drs Petrus Clausman, de natuurwaarde minstens even 
hoog als de gemiddelde waarde van Zuid-Hollandse 
natuurterreinen. De provinciale meetlat ging daarbij 
uit van de mate van bedreiging. Plaatselijk, zo conclu-
deerde hij, was de bedreiging zelfs twee keer zo groot 
als in natuurterreinen gemiddeld. 
In 2007 bracht dr. Wil Tamis  van de Leidse universi-
teit een veldbezoek aan het duin. Hij kreeg de indruk 
dat er sinds 1991/92 weinig was veranderd in de flora. 
Meer in detail waren zijn conclusies gemengd. Hij trof 
in het bos een aantal plantensoorten aan dat typisch 
is voor duinbossen. Struweelsoorten waren en zijn 

ruimschoots aanwezig, maar zonder de bijbehorende 
ondergroei. Het grasland werd gedomineerd door 
ruige grassoorten, maar doelsoorten van droog duin-
grasland als geel walstro en schermhavikskruid waren 
ook aanwezig. 

Verrassende fauna
In het begin van de eeuw werd ik tijdens een wande-
ling door het Doornpark aangeschoten door een aantal 
jongetjes. “Meneer, meneer een sláng!”, riep een van 
hen en troonde mij mee naar de staart van een hazel-
worm. Ook in 2007 werd deze pootloze hagedis gezien. 
Volgens de gegevens van RAVON is het de enige plek 
in Zuid-Holland waar deze reptielensoort voorkomt. 
Verder treffen we er nog de vroedmeesterpad. Tussen 
april en augustus is zijn merkwaardige fluittoon in het 
Doornduin te horen.
Gedurende een aantal jaren is er ook vogelonder-
zoek gedaan. Uit gegevens van 2007 valt jaarlijks 
een gemiddelde van bijna 20 broedvogelsoorten op 
te tekenen. Van de zes vogelsoorten die de gemeente 
voor de Scheveningse zone als doelsoorten aanmerkt, 
broedden hier tijdens de waarnemingsjaren boomkle-
ver, grote bonte specht en nachtegaal, terwijl de bosuil 
het park blijkbaar als jachtterrein benut. De resterende 
doelsoorten ransuil en ijsvogel (te droog) ontbreken. 
Zelf heb ik uitgebreid onderzoek gedaan naar insecten. 
Er is een groot aantal dagvlindersoorten gezien, maar 

De hazelworm is een pootloze hagedis
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de meeste werden slechts een enkele maal aangetrof-
fen, ondanks de aanwezigheid van waardplanten. De 
vliegenfauna leverde enkele voor Nederland nieuwe 
soorten op. Vooral vliegenfamilies met afvalopruimers 
in de gelederen doen het goed. Hoewel veel vliegen-
soorten ook elders voorkomen, kan men met enige 
moeite het duinkarakter van het terrein aan de aan-
wezigheid van bepaalde soorten toch nog wel aflezen. 

Sluipende bedreigingen
Problemen voor deze groene stapsteen doen zich 
vooral voor door zwerfafval, vermesting, beheerfouten, 
bouwplannen en een geïsoleerde ligging. Hoewel de 
hondenpoep tegenwoordig moet worden opgeruimd, 
houdt niemand zich daaraan. Er is ook geen controle 
door handhavers, terwijl het gebied zeer intensief 
als hondenuitlaatplek wordt gebruikt. Vermesting 

leidt tot verruiging van de 
vegetatie. De gemeente pro-
beert dat tegen te gaan door 
maaien en afvoeren van het 
maaisel, maar ook hier gaat 
het weleens fout. Zo werd 
in 2001 het duingrasland in 
een keer als een biljartla-
ken afgeschoren, inclusief 
de bloeiende stinkende bal-
lote. De plant keerde later 
weer terug, maar de hiervan 
afhankelijke grote wolbij 
lijkt definitief verdwenen.
Communicatieproblemen 
doen zich voor wanneer 
afspraken worden gemaakt 

met overigens goedwillende ambtenaren. Een voor-
beeld: besloten werd om bepaald dood hout met de 
functie van insectenhotel te handhaven. Een volgend 
jaar werd een en ander alsnog afgezaagd. 
De uitbreidingsplannen van het NEBO-verpleeghuis 
aan de Scheveningseweg dreigden enige tijd een groot 
stuk van het duin te bebouwen juist op de plekken met 
hoge natuurwaarde. Na protesten uit de buurt liggen 
die plannen nu weer stil.
Tenslotte is het duin, na het afgraven en bebouwen 
van het nabijgelegen Lindoduin nogal geïsoleerd 
geraakt. Dat beperkt de mogelijkheid van migratie en 
dus de aanwezigheid van de duinsoorten die hier juist 
wel thuishoren. Ook uit het dagvlinderonderzoek blijkt 
dat de stapsteenfunctie vooralsnog beperkt is.

Het onderzoek uit 2007 heeft aangetoond dat het 
Doornduin voor de natuur zeer waardevol is en een 
deskundig beheer verdiend. De AVN streeft er dan ook 
naar om dit groene eiland beter onder de aandacht 
te brengen van alle partijen die erbij betrokken zijnu

Voor de totstandkoming van dit artikel is onder andere 
geput uit W.M.L. Tamis en H.A.  Udo de Haas 2007: 
Behoud en ontwikkeling van flora, fauna en landschap 
op het Doornduin te Scheveningen n.a.v. plannen tot 
sanering en herinrichting van het NEBO-terrein, univer-
siteit Leiden, notitie 43.

De renovatie en uitbreidingsplannen 
van het NEBO-verpleeghuis aan de 
Scheveningseweg dreigden een groot 
stuk van het duin te bebouwen

Gevarieerd binnenduinbos domineert het 
grootste gedeelte van het Doornduin
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Waarom de AVN fietspad 370 niet wil
De provincie Zuid-Holland wil graag een extra fietspad aanleggen tussen Kijkduin en Hoek van Holland. Fietspad F 370 is 

gepland in het nieuwe duin dat afgelopen twee jaar voor de bestaande zeereep is opgespoten. Het ligt op 50 meter afstand, 

parallel aan het bestaande fietspad. De natuurverenigingen vinden het onverstandig om zo’n extra pad aan te leggen.

De nieuw aangelegde kustversterking is nodig om ons 
land veilig te stellen voor een toekomstige zeespiegel-
stijging. Daar is iedereen het over eens. De uitvoering 
is gerealiseerd op een zo natuurvriendelijk mogelijke 
wijze: er wordt gebouwd met zand aan de zeezijde van 
de zeereep. Dat extra duin is er niet alleen voor de vei-
ligheid, het biedt meer mogelijkheden voor natuur. In 
het gedeelte bij ‘s Gravenzande is er zelfs een nieuwe 
natte duinvallei aangelegd als compensatie voor ver-
loren natuur op de Maasvlakte.

Bereikbaar voor zeewater
Een fietspad door het nieuwe duin heeft weinig voor-
delen en veel nadelen. Het voordeel is dat de recrean-
ten een rondje kunnen fietsen en wandelen. Heen over 
het ene pad en terug over het andere. De nadelen zijn 
er zowel voor de natuur als voor de recreanten. Het 
pad komt vlak achter de top van de voorste zeereep 
te liggen. Die plek is bij springvloed en storm bereik-
baar voor het zeewater. Met alle gevolgen van dien. 
Het pad ligt in de helmduinen en zal bij flinke wind 
direct onderstuiven. Erg lastig in onderhoud lijkt ons. 
Tot zover de technische kant van de nadelen. 

Verstoring en vervuiling
Voor de natuur in de zeereep betekent het nieuwe 
fietspad een extra verstoring. Tussen Kijkduin en het 
Schelpenpad liggen de twee parallelle fietspaden niet 

verder dan 50 meter uit elkaar. Voor de kwetsbare 
fauna van de witte helmduinen zoals zandhagedis en 
tapuit zal de recreatie reden zijn om zich hier niet te 
vestigen. In de rest van de zeereep zal F370 de natuur-
lijke overgang tussen strand en achterliggende duinen 
gaan belemmeren. Het risico van vervuiling is groot. 
Niet alleen zwerfvuil dat door recreanten wordt achter 
gelaten, maar ook honden en paarden zullen voor de 
nodige vermesting zorgen en dat is weer heel slecht 
voor de planten die in het witte duin thuishoren zoals 
blauwe zeedistel en zeewinde. 

Dynamische zeereep
Laatste punt van zorg is de tegenstrijdigheid die ont-
staat tussen een verhard pad van 3,5 meter breedte 
in een dynamische zeereep. Bij de aanleg van deze 
extra duinrij was afgesproken dat de zeereep zich op 
een natuurlijker manier mag ontwikkelen, met kerven 
en zandkuilen om de natuur in de witte duinen meer 
mogelijkheden te bieden. Die ambitie wordt direct 
onmogelijk gemaakt door over de hele lengte van 
de kust een verhard pad aan te leggen met intensief 
gebruik en onderhoud.

De AVN heeft samen met de stichting Duinbehoud 
bezwaar gemaakt tegen de plannen voor dit fietspad. 
Dat betekent in ieder geval dat onze argumenten in de 
procedure moeten worden meegewogenu

Door: Aletta de Ruiter
Foto: Ton van Schie
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Grote schoonmaak brengt meer 
      natuur in duinplassen
De aankomende winter gaan in Meijendel vier infiltratieplassen op 

de schop. Om de duinnatuur een nieuwe kans te geven en de water-

winning te verbeteren moet uit de plassen een decimetersdikke 

sliblaag worden verwijderd. Dat is een langdurige klus die een hoop 

overlast in de duinen geeft. Maar het resultaat wordt prachtig.

De infiltratieplassen in de duinen liggen er pas 
vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw. Om 

aan de groeiende vraag naar goed drinkwater te kun-
nen voldoen, gebruikten de drinkwaterbedrijven langs 
de hele kust de laag gelegen dalen van het midden-
duin om rivierwater in te laten. En zo ontstonden de 
infiltratieplassen. Het water uit de plassen zakt lang-
zaam in de zandbodem weg om later weer onderuit 
het duin opgepompt te worden. Het is een eenvoudig 
en natuurlijk zuiveringsproces dat met een beetje 

technische nabewerking een gezond product ople-
vert: schoon, helder drinkwater. Het drinkwaterbedrijf 
Dunea bedient er op dit moment 1,2 miljoen huishou-
dens mee.

Voedselrijke bodem
Met het rivierwater kwamen echter ook slibdeeltjes 
mee die op de bodem van de plassen een laag vorm-
den, die in de zestig tussenliggende jaren is aange-
groeid tot enkele decimeters. De dikte van die laag 
zorgt er nu voor dat de waterinfiltratie in het duin niet 
meer optimaal werkt. Daarbij komt ook nog eens dat 
het voedselrijke slib bijdraagt aan een verruiging van 
de oevers met planten die eigenlijk niet in het duin 
thuishoren. Riet, lisdodde, wilgeroosje en brandnetel 
hebben de oorspronkelijke duinvegetatie hier verdron-
gen. Dus zowel uit oogpunt van drinkwaterproductie 
als natuurbeheer is het tijd om de plassen te onder-
werpen aan een grote schoonmaakbeurt.

Kansen voor natuur
Tegenwoordig wordt het rivierwater dat in de infil-
tratieplassen wordt ingelaten voorgezuiverd. Dat 
betekent dat de slibdeeltjes en ongewenste minera-
len al zijn afgevangen. De kans dat er in de schoonge-
maakte plassen opnieuw een sliblaag ontstaat is dan 
ook niet aanwezig. De schoonmaak zal daarom meer 
kansen geven voor de oorspronkelijke duinnatuur. Na 
het uitgraven van het slib zullen de oevers bovendien 
meer glooiend worden aangelegd. Dat geeft niet 
alleen verbeterde leefomstandigheden voor kleine 

Een schoongemaakte duinplas geeft 
weer mogelijkgeden voor nieuwe 
duinvegetatie op de oevers

Door: Aletta de Ruiter
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waterdiertjes langs de oever, maar is ook nuttig voor 
voedselzoekende watervogels, paaiende vissen en aan 
land kruipende amfibieën. Daardoor ontstaat er een 
grotere diversiteit in flora en fauna in en rondom de 
plassen.

Zicht op werk
Ondanks die goede toekomstperspectieven voor 
de natuur kleven er ook nadelen aan. Zonder grote 
lawaaiige machines kan het werk niet geklaard wor-
den. Dit is bovendien een grote klus. Het schoonma-
ken van alle 23 infiltratieplassen in Meijendel zal in 
totaal zes winters in beslag nemen. Het slib wordt 
met vrachtwagens dwars door het duin en langs de 
Harstenhoekweg afgevoerd. In totaal 160.000 kubieke 
meter. Dunea wil de bezoekers van het duin graag de 
mogelijkheid geven om die werkzaamheden te vol-
gen. Daarom zullen er regelmatig excursies worden 
verzorgd en komt er een uitkijkpunt met zicht op het 
werku

Voor meer informatie zie www.dunea.nl

Natuurbeheer en recreatie 
Meijendel gaan hand in hand
Het nieuwe beheerplan van Dunea geeft inzage wat er aankomende tien jaar 

in Berkheide, Meijendel en Solleveld gaat plaatsvinden. 

Dankzij de drinkwaterbedrijven zijn de 
duinen natuurgebied gebleven De 

zekerstelling van de waterwinning was de 
afgelopen eeuw zo belangrijk dat men in de 
duinen geen risico wilde lopen dat andere 
ontwikkelingen het zuiveringsproces zou-
den verstoren. Het onderhoud van die duin-
gebieden is echter lange tijd ondergeschikt 
geweest aan de waterwinning. Het besef 
van de bijzondere natuurwaarde kwam pas 
de laatste dertig jaar.
Inmiddels heeft Dunea heel veel aandacht 
voor natuur en landschap en worden er 
beheerplannen opgesteld om sturing te 
geven aan het onderhoud.

In de afgelopen tien jaar is er veel grootscha-
lig onderhoud aangepakt. Verruiging werd 
verwijderd om natte duinvalleien te herstel-
len, duindoornbosjes werden ingeruild voor 
hellingen stuifduin en ook het asfalt van 
de paden ging eruit om plaats te maken 
voor natuurvriendelijke klinkers. Dat alles 
om de diversiteit in de natuur meer kansen 
te geven en de dynamiek in het landschap 
terug te brengen. 
Deze noodzakelijke ingrepen gingen niet 
ongemerkt en vielen bij het publiek niet 

altijd in de smaak. Maar uiteindelijk bleek 
het herstelproject een groot succes en is, 
na goede communicatie, ook het kritische 
publiek overtuigd geraakt van de goede 
resultaten van deze beheersingrepen.

Inmiddels is het weer tijd voor een nieuw 
beheerplan. Daarin wordt uiteraard voort-
geborduurd op het herstel van het duinland-
schap. Nu de grootschalige ingrepen achter 
de rug zijn, is het tijd voor de finetuning.  
Kleinschalige beheerprojecten gericht op 
maatwerk. Maar ook met aandacht voor de 
cultuurhistorie van het landschap, herstel 
van voormalige akkertjes, aandacht voor het 
zeedorpenlandschap en de ecologische ver-
bindingszones tussen duinen en achterland. 
Dunea heeft ook de communicatie met de 
bezoekers hoog op de lijst staan. Naast de 
gebruikelijke excursies komt er een activitei-
tenprogramma, waarin natuurbeleving cen-
traal staat. Kinderen krijgen daarbij speciale 
aandacht.
En verder blijven de duinen een bron voor 
wetenschappelijk onderzoek. Kennisver-
groting ten behoeve van verbeteringen in 
natuur en landschap. Die ambitie staat alle-
maal in het nieuwe beheerplan.
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Door: Aletta de Ruiter

Dennen op Belvedèreduin ouder dan gedacht
reduin veel ouder. De reden van dat leeftijdsverschil is 
de Tweede Wereldoorlog. Het Belvedèreduin lag toen 
in Sperrgebiet en was ontoegankelijk voor de Haagse 
bevolking. De bomen die daar stonden zijn dus niet 
ten offer gevallen aan de houtroof die de Hagenaars 
tijdens de hongerwinter pleegden en waardoor de 
oorspronkelijke bomen van de echte Scheveningse 
Bosjes vrijwel allemaal sneuvelden. Voor de volledig-
heid moet worden vermeld dat die Bosjes al dateerden 
vanaf het einde van de achttiende eeuw en dat het 
Belvedèreduin een eeuw later in 1876 nog de oorspron-
kelijke duinvegetatie had. Pas toen het Van Stolkpark 
als villapark begon te groeien, werd het ernaast gele-
gen hoge duin ontsloten met wandelpaden en kreeg 
het een uitzichtpunt in de vorm van een houten toren: 
de Belvedère.

Onderzoek op de kaart
Op het stadsplan uit 1900 is goed te zien dat het 
Belvedèreduin zich vegetatief onderscheidt van de 
Scheveningse Bosjes. Het is als een oorspronkelijk 
duingebied aangegeven met hoogten en laagten. De 
Belvedèreweg ontbreekt nog, ook al werd die weg in 
1900 aangelegd als deel van het Van Stolkpark.  Op 
de top van het duin staat de uitkijktoren uit 1876. Op 
de kaart uit 1909 treffen we op de top van het duin 
rond de toren een donkergroene arcering, kenmer-
kend voor de aanwezigheid van naaldhout.  Dat het 
om Corsicaanse dennen gaat, bewijzen twee foto’s uit 
respectievelijk 1902 en 1909. Rondom de uitkijktoren 
staat jonge aanplant. 

De AVN heeft onlangs onderzoek gedaan naar de leeftijd van de Corsicaanse 

dennen op het Belvedèreduin naast het Van Stolkpark.  Aanleiding was de 

voorgenomen kap van 85 bomen. Deze dunning zou aan de overblijvende 

bomen ruimte moeten geven om zich beter te ontwikkelen. Maar volgens de 

AVN werkt die bosbouw-methode niet bij oudere bomen.

Het Belvedèreduin wordt door de gemeente gere-
kend tot het grote groengebied de Scheveningse 

Bosjes, en valt als zodanig onder hetzelfde soort groen-
beheer. Daarbij hoort eens in de zoveel jaar een dun-
ning van de zwakkere bomen. Maar in tegenstelling 
tot de huidige Bosjes zijn de bomen op het Belvedè-

Belvedère in 1900    Belvedère in 1909
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Dennen op Belvedèreduin ouder dan gedacht
Ensemblewaarde
Op het kaartmateriaal is goed te zien dat het inrich-
tingsplan van het Belvedèreduin anders is vormge-
geven dan het groen van de Scheveningse Bosjes aan 
de andere kant van de Waterpartij. Daar is vooral een 
aaneengesloten bos van loofbomen geplant, terwijl op 
het Belvedèreduin slechts boomgroepen en solitaire 
bomen aanwezig waren. De boomgroepen vormen 
ensembles op de duintop die via zichtlijnen van alle 
kanten  steeds een ander aanzicht hebben.  
Het huidige beeld van de bomen geeft die ensemble-
waarde nog steeds weer, alhoewel een luchtfoto uit 
1938 bewijst dat het naaldhout al een stuk minder is 
geworden. Aan de betrekkelijk dunne stammen zou je 
niet direct zeggen dat de bomen al meer dan 100 jaar 
oud zijn. Maar dikte van de stam zegt niets over de 
leeftijd van de boom. Op voedselarme duingrond mag 
je nu eenmaal geen woudreuzen verwachten.

Explosie van braam en brandnetel
Voor het dunningsprogramma van 2011 werden 85 
bomen geblest.  Wijkbewoners van het Van Stolk-
park vonden dit aantal teveel en protesteerden bij de 
gemeente. De groenbeheerder besloot daarop acht 
bomen te ontblessen. De AVN verwacht echter niet dat 
de kronen van de overblijvende bomen enig profijt zul-
len hebben van de extra lichtopbrengst die het dunnen 
veroorzaakt. “Honderdjarige bomen die zo langzaam 
zijn gegroeid ontwikkelen geen grotere kroon”, zegt 
Joost Gieskes, die als dendroloog het onderzoek voor 
de AVN deed. “Deze boomgroepen moet je koeste-
ren zoals ze zijn en niet verstoren zolang ze niet uit 

zichzelf omvallen”. Hij voorspelt dat de extra lichtop-
brengst alleen een explosie aan braam en brandnetel 
zal geven. “Dat zie je op meer plekken die openvallen 
na de kap van bomen. Vergeet niet dat hier naaldhout 
staat dat zomer en winter schaduw op de ondergrond 
werpt. Als daar opeens de zon gaat schijnen, ontkiemt 
al het zaad dat hier per ongeluk is aangewaaid. In de 
buurt staan veel esdoorns. Daarvan kun je dus ook 
overal zaailingen verwachten. Als er iets verwijderd 
moet worden op het Belvedèreduin, dan is het wel de 
esdoorn die overal spontaan opschiet. Maar van die 
historische dennen moeten ze liever afblijven”. 
Gieskes en de omwonenden zouden veel liever zien 
dat aan de hand van historisch onderzoek een plan 
wordt opgesteld om de oorspronkelijke aanleg te her-
stellenu

De honderdjarige dennen staan 
in groepjes bijeen en hebben 
daardoor een ensemblewaarde

voor meer info zie www.avn.nl

De uitkijktoren in 1909  (collectie J. Gieskes)
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Sprokkelnieuws

Duijvenvoordsepolder gered
Er komt definitief geen golfbaan in de Duij-
venvoordsepolder. De plannen van Golf Leeu-
wenberg om tussen Mariahoeve en het Was-
senaarse Kerkehout een 27-holesbaan aan te 
leggen zijn afgewezen door het college van 
Wassenaar. Dit besluit is te danken aan een 
intensieve lobby van de plaatselijke natuur-
organisaties, waaronder de AVN. Tijdens de 
raadsvergadering van 29 november werd het 
collegebesluit zelfs nog aangescherpt door de 
gemeenteraad. Deze erkenning van de natuur-
waarden garandeert dat de historische polder 
voorlopig onaangetast blijft. Wel wordt er i.s.m. 
Staatsbosbeheer gekeken naar mogelijkheden 
om het landschap voor wandelaars open te stel-
len via een laarzenpadu

Deelprojecten in Kijkduin 
nu via investeerders
De recessie heeft de Masterplannen van de 
gemeente voor het merendeel in de ijskast 
doen belanden. Ook het Masterplan Kijkduin, 
waarin de AVN vier jaar lang veel energie, tijd 
en geld heeft geïnvesteerd om invloed uit te 
oefenen op de groene inrichting, ligt stil. Het is 
in ieder geval uitgesteld tot 2014
De gemeentelijke begeleiding is teruggetrok-

ken, maar er is nog wel ruimte gelaten voor ini-
tiatieven van marktpartijen om deelprojecten 
uit te voeren. Voorwaarde is dan wel dat die 
investeerders de volledige financiële verant-
woordelijkheid nemen en de plannen uitvoeren 
volgens de richtlijnen die al in het Masterplan 
zijn vastgesteld. Tot op heden zijn er echter 
geen serieuze kandidaten. 
De AVN heeft een dubbel gevoel over deze 
stilstand. Enerzijds juichen we het toe dat de 
bebouwingsplannen voorlopig niet doorgaan, 
waardoor Kijkduin zijn intieme karakter nog 
een poosje behoudt. Anderzijds vrezen we voor 
het uithollen van de groene afspraken als op 
termijn blijkt dat door de beperkte investerin-
gen het bedrag voor de groene herinrichting 
niet bijeen kan worden gebracht. De financie-
ring voor de intergrale gebiedsontwikkeling 
moet per slot van rekening wel door de huizen-
bouw worden opgebracht.
De AVN blijft deel uitmaken van de klankbord-
groep die betrokken is bij de uitvoeringsstrate-
gie en nu ook bij het beoordelen van de plannen 
van de particuliere investeerdersu

Bijsluiter van 
Stichting Duinbehoud
Bij deze Haagwinde treft u een bijsluiter van de 
stichting Duinbehoud. Deze gespecialiseerde 
natuurorganisatie zet zich al 33 jaar in om de 
natuur van onze duinkust beter te beschermen. 
Inmiddels vallen de duinen onder de Europese 
Natura-2000 richtlijn. Dit succes is in grote 
mate te danken aan de tomeloze inzet van de 
deskundigen van Duinbehoud die op allerlei 
manieren aandacht voor de natuurkwaliteit 

Het laatste nieuws leest u op www.avn.nl

van de kuststreek hebben gevraagd, zowel aan 
de beheerders als publiek en politiek. 
Helaas dreigt het goede werk van de stich-
ting nu ten onder te gaan aan de recessie. De 
financiële ondersteuning vanuit de overheid is 
namelijk fors teruggedraaid. Het zou jammer 
zijn als al die opgebouwde kennis nu verloren 
gaat. Daarom vragen we in deze duinspecial uw 
aandacht en steun voor deze gespecialiseerde 
partner in het natuurbeschermingswerku

Monumentale kastanjes 
nog niet veilig 
Bij het ter perse gaan van deze Haagwinde was 
er nog geen duidelijkheid of de gemeenteraad  
zes miljoen wil investeren om de 25 monu-
mentale kastanjes aan de Koninginnegracht 
te behouden. Het college van B&W heeft daar-
over wel positief geadviseerd. De AVN blijft zich, 
samen met de belangenpartijen Vrienden van 
Den Haag, ROVER en de Wijkvereniging Archi-
pel-Willemspark, tot het uiterste inspannen om 
de politiek te overtuigen van de waarde van de 
bomen. Voor de platanen langs de gracht blijkt 
het doek al gevallen te zijn. De kosten om ook 
die bomen te behouden als straks de spoorrails 
van de trambaan vervangen gaat worden, lopen 
zo hoog op dat dat niet haalbaar is. De AVN 
heeft zich bij dat feit moeten neerleggen, maar 
heeft wel aangedrongen op het verbeteren van 
de standplaatsen en herplant van een grote 
maat bomen, zodat het monumentale stadsge-
zicht niet zal worden ontluisterd door gebrek 
aan groen. De bereidheid om aan die wens tege-
moet te komen is groot bij de beleidsmakers. 
In het nieuwe jaar doet de raad uitspraaku
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Contactgegevens

Portefeuillehouders AVN
Fred Vorstman Noord-Westelijke Hoofdroute
Anke de Hoop Vlietzone/Ypenburg
Loes van Zee Loosduinen
Aletta de Ruiter Bewonersprojecten, Ecologie
Jan Kees in ’t Veld Rijswijk, Hubertustunnel
Jaap van Loenen Duinoord, Bomen
Ysbrand Feeke Zoetermeer
Arnim van Oorschot Leijenburg, Duivenvoorde corridor
Caroline de Jong-Boon Van Stolkpark, Scheveningse Bosjes
Joost Gieskes Benoordenhout, Reigersbergen
Mart Kaastra Scheveningen Noord
Daphne Nicolai Zorgvliet, NWHR, Internationale zone
Guus Filius Waterzaken
Bart Achterkamp Amonsvlakte
Henk Timmermans Vlietzone
Tim de Frel Mariahoeve, Haagse Bos

Coördinatoren
Bas Steenks Boomzaken en kapvergunningen
Marti Terpstra Groenwerkgroep
Wil van der Poll Informatie kraam

Bestuur AVN 
Voorzitter: 
Frits Prillevitz 
Vicevoorzitter:
Dick Ooms 
Secretaris:
Aletta de Ruiter
Penningmeesters
Frits van den Boogaard
Peter Huisman
Leden:
Tim de Frel
Frans Beekman
Kandidaatlid
Maarten Smies



Met meer leden staan we nog sterker in onze strijd voor behoud van het Groen

Helpt u ons aan een nieuw lid?
Ja, ik steun het Stedelijk Groen en word voor minimaal € 10,00 per jaar lid van de AVN

Naam   hr.  mevr.

Adres 

Postcode/plaats 

Opsturen naar AVN, antwoordnummer 53222, 2505 WB Den Haag (postzegel is niet nodig)

Voor minimaal € 10,00 
per jaar maakt U uw 
buurman, tante, achternicht of 
goede kennis lid van de AVN. 
Daarvoor krijgen zij vier keer 
per jaar Haagwinde in de bus.

“Historische zakatlas van het Haagse Groen”

Behandelt heden en verleden 
van 14 groene gebieden 
in en om ‘s-Gravenhage

€ 12,- (incl. verzendkosten)

te bestellen door overmaking van € 12,00 
op giro 738858 t.n.v. AVN Den Haag 
o.v.v. “Atlas” en uw naam en adresgegevens.

Drie 
Decennia 
Duinen
Zeven duinfilms van 
Jan van den Ende
 en
Monique van den Broek

te bestellen door overmaking van € 10,00 
op giro 738858 t.n.v. AVN  Den Haag 
o.v.v. “Duinfilms” en uw naam en adresgegevens. 

€ 10,- (incl. verzendkosten)

Nog te koop bij AVN 
In de winter zijn er geen excursies

Vanaf maart is er weer een nieuw programma 


