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Het zijn, anno 2011, barre tijden voor de georgani-
seerde natuurbescherming in Nederland. Sinds de 

jaren ‘70 van de vorige eeuw de ontginning van de toen 
zo nog genoemde ‘woeste grond’ stopte, en daarna ook 
nog de ruilverkavelingsmachine voor de eeuwwisseling 
langzaam tot stilstand kwam, was de natuurbescher-
ming aan de winnende hand. Het natuurbeleidsplan 
uit 1990, dat het idee van robuuste verbindingen en 
uitbreiding van de overgebleven natuurgebieden (de 
woeste gronden) onder de titel  ‘Ecologische Hoofdstruc-
tuur’ introduceerde, kwam in de jaren daarna volop tot 
uitvoering. In totaal ging het om 750.000 ha. Overal 
in ons land werden landbouwgronden opgekocht en 
omgezet in natuur. Ook bij Groot-Den Haag; denk maar 
eens aan het gebied Lentevreugd bij Rijksdorp in Wasse-
naar. Oorspronkelijk duingebied, toen afgegraven voor 
bollengrond en nu weer natuur. Ook in de polders ten 
oosten van de A4 gebeurde iets dergelijks op verschil-
lende plekken met als klap op de vuurpijl de beslissing 
om in de buurt van Waddinxveen/Moerkapelle een bos 
ter grootte van honderden hectares aan te leggen op 
goede landbouwgronden.
 
Realisering van de EHS was ambitieus en kostte veel 
geld. Het nieuwe kabinet, dat veel moet bezuinigen om 
de overheidsfinanciën weer op orde te krijgen, heeft nu 

(voorlopig?) een dikke streep gehaald door de verdere 
afronding van de EHS. Dat leidt tot veel commotie. Met 
de actie ‘Hart voor Natuur’ proberen de natuurbescher-
mingsorganisaties het nog enigszins te keren. Ook de 
provinciale besturen protesteren heftig, want zij hebben 
inmiddels de regie gekregen van onderdelen van de EHS 
die zij eerst vastgelegd hebben in streekplannen en later 
in structuurvisies. Verwarring dus alom, maar ook de 
roep om bezinning, hoe nu verder.
 
Aan die bezinning wil de AVN een bijdrage leveren. In 
het jaar dat de AVN 85 jaar bestaat, bieden we aan om 
een conferentie te organiseren over het buitengebied 
van Groot-Den Haag. Dat zijn de bufferzones tussen 
Leiden, Zoetermeer en Den Haag, en Midden-Delfland 
tussen Rotterdam en Den Haag. Die twee nog groene 
buitenruimtes moeten open blijven en niet ten prooi 
vallen aan allerlei activiteiten die verrommeling met 
zich brengen. Dat kan, denken wij, ook als er minder 
geld voor ‘groen’ beschikbaar is. Als AVN ontwikkelen 
wij daar ideeën over en zullen die met alle belangheb-
benden, boeren, burgers en buitenlui en ook leden van 
de AVN uitwisselen. Zo maken we waar dat de AVN er 
niet alleen is voor de stad, maar ook (e.o.) voor de groene 
omgeving u
 Frits Prillevitz
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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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Plaats: Wellantcollege, Huis te Landelaan 2, Rijswijk 
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Monumentale kastanjes  Koninginnegracht blijven staan 

Door:  Bas Steenks
Foto’s: Joost Gieskes

Toen zo’n twee jaar geleden wethouder Peter Smit het idee opperde om onder de Koninginne- 

gracht een tramtunnel te maken om de verkeersproblemen op te lossen, wekte dit, op z’n zachtst  

gezegd enige verbazing.  De vraag “hoe moet dat dan met al die bomen? ” speelde niet alleen bij de 

AVN een grote rol.

Nadat Den Haag een rijkssubsidie van € 50 miljoen 
binnensleepte voor de ondertunnelling van de Konin-
ginnegracht werd opdracht gegeven voor het verder 
uitwerken van één van de vier tunnelvarianten. Maar 
naarmate de ernst van het tunnelproject groter werd, 
nam ook de bezorgdheid en de weerstand bij de bevol-
king toe.

Klankbordgroep
In januari 2010 werd de OV-tunnel behandeld in de 
raadscommissie Leefomgeving. Alle insprekers wezen 
al op het mogelijke verlies van de monumentale 
bomen. Ook in de raadscommissie waren er grote 
twijfels over het nut van de tunnel en de mogelijke 
consequenties. De wethouder heeft uiteindelijk toege-
zegd, dat er een brede verkenning wordt opgezet om 
alternatieve oplossingen te onderzoeken. In een over-

volle zaal van perscentrum Nieuwspoort is vervolgens 
een informatieavond belegd voor belanghebbenden. 
Na een tumultueuze avond in maart werd er uitein-
delijk uit verschillende deskundige belangengroepen 
een klankbordgroep (KBG) geformeerd, die inmiddels 
haar nut heeft bewezen. De AVN bracht hierbij haar 
expertise over de bomen in.

Tunnel is geen optie
De KBG was zeer actief en heeft in een zestal bijeen-
komsten ruim 30 varianten van het tramtracé ont-
wikkeld en beoordeeld. Nog voor de zomer was het 
concept-eindrapport klaar. Inmiddels bleek duidelijk, 
dat een tramtunnel geen oplossing zou bieden voor 
de bestaande verkeersproblemen. De  maaiveldvari-
ant gaf de beste oplossing: is het goedkoopst, spaart 
de bomen en het beschermde stadsgezicht. Een tech-

nische oplossing (boomviaduct) zou de boomwortels 
beschermen tegen de druk van de trambaan.
In oktober 2010 kwam wethouder Smit de leden van 
de KBG persoonlijk informeren over het  collegestand-
punt. Het bomenviaduct bleek heel erg duur.  Het 
college vond het niet verantwoord om € 19 miljoen 
extra uit te geven om alle bomen te behouden, maar 
€ 6 miljoen extra te investeren voor behoud van de 
monumentale kastanjes was akkoord. De uiteindelijke 
beslissing lag echter bij de gemeenteraad.

Spannende periode
En zo kreeg het besluitvormingsproces een vreemde 
wending. De besparing van ruim € 50 miljoen door 
toepassing van het maaiveldtracé ten opzichte van 
een tunnel, werd omgebogen naar een extra investe-
ring van € 6 miljoen voor het behoud van 25 bomen. 
De klankbordgroep was “not amused” en zag de bui al 
hangen, toen op 26 januari de zaak werd besproken in 
de raadscommissie Leefomgeving. Een meerderheid 
in de commissie onderkende de grote waarde van de 
monumentale bomen maar vond  6 miljoen wel wat 
veel van het goede in deze tijd van bezuinigingen. 
Kortom, het zag er slecht uit voor onze bomen.

Vanaf dat moment is er toch iets bijzonders gebeurd. 
Leden van KBG zijn weer gaan zoeken naar goedko-
pere alternatieven. Hierbij kwam een eerder besproken 
optie in beeld, waarbij de tramrails richting gevels zou 
verschuiven. Deze variant was eerder niet bespreek-
baar voor de gemeente, omdat het teveel parkeer-
plaatsen zou kosten. 
Los van de klankbordgroep is Joris Wijsmuller van de 
Haagse Stadspartij aan de slag gegaan en heeft met 
behulp van architect Ledderhof een gedetailleerd plan 
uitgewerkt.  En achter de schermen werd er flink gelob-
byd. Dit had tot gevolg dat ook de gemeente weer aan 
de slag ging en het idee van de tracéverschuiving liet 
uitwerken en doorberekenen. Dit resulteerde in een 
nieuw, goedkoper raadsvoorstel met slechts € 3 mil-
joen meerkosten voor behoud van de kastanjes. Na een 
ingelaste commissievergadering op 9 februari, is uit-
eindelijk op 10 februari in de gemeenteraad het besluit 
genomen om het tracé te verschuiven. Op die avond 
werden dus de 25 monumentale kastanjes gered.

Het is verbazend om te constateren, dat het in twee 
weken tijd gelukt is om met vereende krachten, de 
politiek toch van gedachten te laten veranderen u



De els, een boom die zo gewoon is dat hij niet opvalt
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sneeuw onder de boom waarop zich de gele kleur 
daarvan duidelijk aftekent. Het vroege stuif-
meel is vooral voor sommige bijen van belang 
om hun eerste broedsel groot te brengen.
Terwijl veel loofbomen er ‘s-winters kaal en saai 
uitzien is de els ook zonder blad, maar vol met katjes 
en kegeltjes een sieraad in onze parken en gemak-
kelijk te herkennen. Die houtige kegeltjes (elzen-
proppen), blijven het jaar door zitten. In de winter 
zijn ze zeer in trek bij kleine bosvogels vanwege het 
zaad dat lang blijft zitten. Waarschijnlijk is de els de 
enige loofboom, die houtige kegels draagt. Uniek 
zijn ook de knoppen, die op dunne steeltjes staan.
Ook al bijzonder zijn de bladeren. Van de zwarte els 
zijn ze dubbel gezaagd, breed ovaal en ‘uitgerand’ 
dat wil zeggen, niet eindigend in een punt, maar het 
omgekeerde. De jonge blaadjes zijn wat kleverig, van-
daar de wetenschappelijke naam: “Alnus glutinosa”.

 
Mythen en sagen
Doordat de els meestal op moerassige plaatsen in 
een vaak wat mistige omgeving groeit, ontstond 
er een spookachtige sfeer rond de boom. Vooral 
het zogenaamde bloeden van het hout bij omhak-
ken sprak tot de verbeelding. Het hout kleurt dan 
eerst geel en later bruinig rood. De associatie met 
bloed leidde tot griezelige verhalen over heksen.  
Thans is er in onze gedachtewereld voor die soort  
zaken geen plaats meer. Wellicht maar goed ook,  
want rijmpjes als: ‘Roodharigen en elzenhout zijn  
niet op goede grond gebouwd’, kunnen we maar  
beter vergeten.
 
Veel soorten
Zoals van de meeste bomen zijn er ook van de 
els veel soorten en variëteiten. Er zijn wel zo’n 30 
soorten bekend. Naast de zwarte els is de grijze, 
maar ook wel witte els genoemd, de meest voor-
komende. Deze houdt van wat drogere en vooral 
kalkhoudende grond. De bladeren zijn ook dub-
bel gezaagd maar hebben een spitse top. Het 
hout is van veel mindere kwaliteit en eigenlijk 
alleen maar geschikt als brandhout. Ook de Alnus 
cordata is wel bekend met zijn hartvormige bla-
deren. Als variëteiten kunnen we nog noemen de 
‘laciniata’ en vooral de zeldzame ‘imperialis’. 
De laatste heeft prachtige diep ingesneden bladeren.
In de wijk Zorgvliet bij de Adries Bickerweg  is aan de 
waterkant een groot uitgegroeide els te bewonde-
ren. De Alnus spaetii. Ook deze heeft een afwijkende 
bladvorm, maar de elzenproppen zijn altijd te vinden!
En… je kent de boom aan de vruchten! u

len als men op natte plaatsen moest bouwen. Een 
leuk voorbeeld is nog te zien in het stadje Hoorn. 
Daar was in de Gouden Eeuw veel activiteit van de 
V.O.C. en wat er mee samen hing. De locaties van 
de toenmalige havens waren afgedamde veen-
riviertjes, met de bijbehorende slappe gronden. 
Wilde men daar toch wonen dan kwam het er op 
aan de huizen te onderheien. Men legde daartoe 
een raamwerk op de bodem van de bouwput. Op 
plaatsen waar de grootste belasting van de onder-
grond ging optreden (onder muren en poeren) 
werden binnen het raamwerk zoveel mogelijk 
elzenstammetjes geheid. Deze gingen in de bodem 
vanzelf uiteen staan. Zo werd gefundeerd ‘op kleef’ 
(adhesieve kracht) in plaats van ‘op staal’ (op een 
harde laag). De elzenhouten heipalen hielden het 
erg lang uit, maar niet voor eeuwig. Er is nu een 
leuk straatje met ver overhangende voorgeveltjes 
te zien van de wat verzakte huizen. Dit is zo apart, 
dat bouwkundigen er iets op hebben gevonden om 
ze in deze schuine stand te kunnen handhaven.
 
Vroege bloei
Ook in onze tijd is de els een nuttige boom. Vroeg 
in het voorjaar, soms het eind van de winter 
komt hij in bloei te staan. De mannelijke katjes 
verspreiden dan veel stuifmeel. Vaak ligt er nog 

De els maakt deel uit van de berkenfamilie. Naast de berk, bekend om zijn witte papier-

achtige schors, worden daar ook de hazelaar en de minder bekende haagbeuk en hopbeuk 

toe gerekend. Een grote groep bomen dus, die over het algemeen niet veel aandacht krijgt.

Door: Jaap van Loenen

Eigenlijk hoort de els thuis in de weinige stukjes 
echt Hollands landschap die er nog zijn. Hij vormt 

daar de begroeiing van drassige slootkanten, meestal 
in een enkele rij. Op arme grond, want daaraan stelt 
hij haast geen eisen. Hij verbetert de grond zelfs. 
Aan de wortels groeien namelijk knolletjes waarin 
schimmels leven die stikstof uit de lucht opnemen 
en dat aan de grond afstaan. Bijzonder, want dat 
komt verder alleen maar voor bij vlinderbloemige 
planten. De els vraagt wel een vochtige plek. Dit 
geldt vooral voor de zwarte els, die hier al duizenden 
jaren voorkomt en vroeger uitgestrekte natte bos-
sen vormde, de zogenaamde elzenbroekbossen.
 
Zeer bruikbaar hout
Het nogal sterke hout vond destijds toepassing voor 
allerlei klein constructiewerk, als boerengeriefhout 
en als brandhout voor de bakkersovens omdat het 
minder roet geeft bij verbranding. Verder leverde 
elzenhout de beste houtskool voor de productie van 
buskruit. Elzenhout was toen zo belangrijk, dat er 
een 8-jarige cyclus was ingericht om het gebruik 
aan te passen aan de aanwas van nieuw hout.
 
Ook in de bouw
Zolang het nat blijft, is elzenhout buitengewoon 
duurzaam. Het werd daarom gebruikt voor heipa-



Ter weerszijden van de Middel Watering, halverwege 
genoemde gemeentegrens en de Leyweg, lagen twee 
eendenkooien op 500 meter van elkaar. Ze waren 
als bosjes in het landschap duidelijk te zien, maar je 
mocht er niet dichtbij komen of ‘enig gerucht’ maken. 
Vanaf de Middeleeuwen leverden deze kooien jaarlijks 
duizenden eenden, die gebraden op de tafel van de 
hoge heren en dames in de residentie kwamen en zeer 
werden gewaardeerd. 

Zuiderpark
In 1908 maakt architect dr. H.P. Berlage een uitbrei-
dingsplan voor de groeiende stad Den Haag. Het plan 
ligt in het kort daarvoor in 1903 geannexeerde deel 
van Loosduinen tot de Middel Watering. De oostelijke 
eendenkooi staat op de kaart van Berlage merkwaar-
dig genoeg naast het sportterrein in het volkspark 
ingetekend. De grenzen van dit Zuiderpark, de latere 
Vreeswijkstraat en de Melis Stokelaan, volgen overi-
gens exact de slootrichting van de Escamppolder.
In 1913 wordt het parkplan van ruim 100 ha goed-
gekeurd, maar pas in 1919 geven B&W opdracht om 
de inrichting van het Zuiderpark uit te werken. In de 
eerste ontwerpen van de directeur plantsoenendienst 
Pieter Westbroek en tuinarchitect Dirk Versteeg ont-
breekt meteen de oostelijke eendenkooi. De situatie 
verandert wanneer in 1923 bij de annexatie van de hele 
gemeente Loosduinen de hoekig verlopende gemeen-
tegrens langs de Middel Watering verdwijnt. De wes-
telijke eendenkooi komt nu in beeld. 
In december 1926 stelt wethouder mr. P. Droogleever 
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In het bekende Zuiderpark in Den Haag ligt een eendenkooi. Op het eerste 

gezicht is dat een vreemde plaats voor zo’n historisch landschapselement. 

Wanneer je in de geschiedenis duikt, wordt dat echter duidelijk. Een speur-

tocht naar een geheimzinnig bos met een stille vijver...

Stadsnatuur vanaf de straat gezien

Eendenkooi in het Zuiderpark

Door: Frans Beekman

Kaartje uit de AVN-
uitgave ‘Groen en 
Bloemen in Den Haag’ 
(1936). Let op de vier 
vangpijpen met riet-
schermen. Links de 
kooikerswoning en bij 
de kooiplas een (onbe-
woond) ooievaarsnest..

Ooit was de Beeklaan en het kaarsrechte ver-
lengde daarvan de westgrens van Den Haag. Dat 

verlengstuk was de vaart Lange Laak, die nu is terug te 
vinden als De la Reyweg en Moerweg. 
Daarnaast lag de Escamppolder in de gemeente Loos-
duinen. Het was een echte veenpolder met evenwij-
dige sloten en groene hooi- en weilanden. Botanisch 
was deze polder bekend om de wilde kievitsbloem. 

Fortuyn voor deze kooi te behouden. Hij zal hebben 
overlegd met Simon Doorenbos, de nieuwe directeur 
plantsoenendienst. In februari 1927 schrijven voorzit-
ter dr. A. Schierbeek en secretaris dr. J. Hofker namens 
de AVN een brief aan B&W van Den Haag en in juni 
1928 besluit het college tot behoud van de eenden-
kooi en het aangrenzende schilderachtige boerderij-
tje. Hieruit blijkt respect voor elementen uit het oude 
cultuurlandschap. De natuurhistorische én de cultuur-
historische waarde van de eendenkooi werd hiermee 
behouden. 

Eendenkooi
In de eendenkooi, ‘vroeger een moordplaats voor 
watervogels’ schrijft de AVN beeldend in een vouw-
blad in 1933, ligt een gegraven waterplas. Hier zwem-
men tamme kooieenden die met hun gesnater wilde 
soortgenoten lokken. Vanuit de kooiplas gaan de vang-
pijpen het bos in. Bijzonder is dat hier drie ervan aan 
de noordkant liggen. Bij de meeste kooien liggen de 
vier vangpijpen naar alle windstreken en buigen de 
einden zich twee aan twee naar elkaar toe. Dat is hier 
dus anders. De beugels over de vangpijpen en een vis-
fuik aan het uiteinde zijn typisch voor een Hollandse 
landkooi.
De kooiker lokt de eenden met een fluitje of een 
handje graan de pijp in. Ook het kooihondje, dat tel-
kens achter rietschermen te zien is, maakt de eenden 
nieuwsgierig. Zijn de eenden ver genoeg van de plas, 
dan jaagt de kooiker ze naar het einde van de vangpijp. 
Daar gingen ze vroeger ‘de pijp uit’.
Het jachtseizoen was van juli tot februari. Tijdens de 
vogeltrek werden ook wintertalingen, smienten, pijl-
staarten en slobeenden gevangen. De eendenkooi in 
het Zuiderpark heeft na 1928 niet meer als zodanig 

gefunctioneerd. Wel kreeg de Dienst Groenvoorzie-
ning het kooirecht. Het is de enige Nederlandse een-
denkooi die in een stad ligt. Het is nu een vogelrust-
begied, in het bosje broeden wel twintig vogelsoorten, 
waaronder een kolonie blauwe reigers. Via de Haagse 
Vogelbescherming kan het publiek de eendenkooi nog 
steeds bezoeken. Buiten het broedseizoen komen er 
veel schoolklassen en andere groepen u.

Ingang vangpijp (ca. 1930). 
Foto: F.P.J. Kooijmans. Collec-
tie: Haags Gemeentearchief

Foto’s gevraagd
Voor de rubriek 
‘Stadsnatuur vanaf 
de straat gezien’ zoek 
ik steeds naar oude 
prentbriefkaarten en 
foto’s van het Haagse 
groen, ook van de 
omgeving van de stad. 
De foto’s moeten een 
goed beeld geven en 
een relatie met het 
heden tonen. Leden 
van de AVN kunnen mij 
helpen aan illustraties 
voor de Haagwinde. Uw 
naam wordt vermeld!

Frans Beekman
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De slechtvalk, 
  de TGV van de avifauna

Het zien van een slechtvalk in onze contreien is 
elke keer toch weer een sensatie. Maar de soort 

is bepaald niet zeldzaam en het is een echte wereld-
burger. Behalve in de tropen en de poolstreek komt de 
slechtvalk, weliswaar in 17 verschillende ondersoorten, 
eigenlijk overal voor. Daarmee is het de meest ver-
spreide roofvogel van de wereld. 
Wetenschappelijke en buitenlandse namen zoals ‘Fal-
con peregrinus’ in Latijn of 'peregrine' in het Engels, 
hetgeen 'zwervende valk' betekent, verwijzen naar zijn 
kosmopolitische voorkomen.

Een opvallende verschijning
Een slechtvalk is vrij gemakkelijk te onderscheiden 
van onze ‘gewone’ stadsvalk, een predicaat dat toch 
nog steeds bij de torenvalk past. De slechtvalk heeft 
een prachtige blauw-grijze rug, een gespikkeld witte 
onderkant en een contrasterende donkere kop. Onder-
scheidend van andere valken is ook een soort van snor, 
waarmee zijn agressieve uitstraling iets milder wordt.
Het vrouwtje is, zoals bij veel roofvogels, aanzienlijk 
groter dan het mannetje. Dat is bij de slechtvalk zelfs 
meer dan 30 procent. Met dat verschil kunnen de 

vrouwtjes bijna 60 centimeter groter zijn.
Ze worden als het een beetje meezit 15 jaar oud. En 
het zijn trouwe partners. Er zijn heel wat voorbeelden 
van plaatsen waar gedurende meer dan 10 jaar één en 
hetzelfde paartje jaar in jaar uit terugkeert. In Neder-
land waren die voorbeelden de afgelopen jaren echter 
niet voorhanden. De slechtvalk is immers pas recent 
volwaardig teruggekeerd als broedvogel. Er zijn enige 
tijd wat problemen geweest…

Moeilijke tijden
Bij afwezigheid van hoge rotswanden of iets wat daar 
op lijkt, kwam de slechtvalk in vroeger tijden niet in 
ons land voor; althans niet algemeen als broedvogel. 
Er zijn wel incidentele broedgevallen bekend van op 
de grond broedende slechtvalken, maar die zijn op de 
vingers van één hand te tellen. 
Maar hoge kantoren en torens wil hij met wat fanta-
sie ook best als een soort rots beschouwen. Tot grote 
aantallen is het echter nooit gekomen. Na de Tweede 
Wereldoorlog verdween de soort helemaal uit ons 
land en ook in omringende landen ging het uitermate 
slecht. De chemische oorlog die de landbouw tegen 

De slechtvalk is één van de grootste valken en één van de allersnelste vogels van 

de hele wereld. Een prooi wordt met een snelle duikvlucht van meer dan 350 kilo-

meter per uur geslagen.  Dat is een TGV op topsnelheid… Sinds twee jaar huist er 

een bij het Haagse Centraal Station. Hoge bouwwerken vallen bij deze roofvogel 

in de smaak als basis voor zijn raketlanceringen en als mogelijke nestlocatie.

Door: Wim Kooij
Foto’s: Bert Hoogerhoud
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Soms moet je bij natuurbeheer kiezen welke diersoort voor-
rang krijgt. In de Paddenpoel achter de Zeewindelaan, aan 

de voet van het Westduinpark, waar een gunstige leefomge-
ving voor amfibieën zou moeten zijn, blijkt geen kikker of pad 
te overleven.  

Dat is jammer, want deze poel is gevuld met zuiver kwelwater 
waarin amfibieën het doorgaans goed doen. Vooral de rug-
streeppad zou zich er thuis moeten voelen. Er zijn echter een 
paar faalfactoren. De aanwezigheid van vis is de hoofdoorzaak 
dat de kraamkamer niet gedijt. Vooral een roofvis als snoek is 
dol op kikkervisjes en donderkopjes. En de omvang van de poel 
zorgt ervoor dat vis niet echt is uit te bannen. 

Toen hier in de jaren tachtig een nieuwe woonwijk verrees, 
werd aan de duinvoet een natte buffer gegraven om het kwel-
water op te vangen. Dit  water stroomt af op de Haagse Beek. 
De kwelsloot kreeg de naam Paddenpoel, maar is niet echt 
geschikt als amfibieënkraamkamer. Ook het kleinere poel-
tje achter het schelpenpad is daarvoor te diep en staat, door 
middel van een duiker, in verbinding met de kwelsloot. De vis 
zwemt er gewoon doorheen.

Om de rugstreeppad te laten profiteren van de goede water-
kwaliteit besloot de beheerder om kwelsloot en poel te laten 
leegvissen en de vis te verplaatsen naar de Haagse Beek. Dat 
gebeurde in januari. In totaal kwam er 90 kilo vis met soorten 
als snoek, zeelt, blankvoorn, ruisvoorn en karper boven water. 
Vooral van de snoek waren er grote exemplaren bij.  Tot ieders 
verrassing zat de meeste en grootste vis in de kleine poel. De 
waterkwaliteit bleek daar veel beter omdat er geen bomen op 
de oever staan. In de kwelsloot ligt daarentegen veel blad dat 
door vertering zuurstof uit het water haalt.  

De vraag is nu of zo’n ingreep ecologisch gewenst is. Het 
evenwicht wordt immers behoorlijk verstoord. Afgelopen 
winter waren er veel visetende vogels bij de poel te vinden. 
De ijsvogel heeft er een territorium, maar er stond ook een 
roerdomp langs de waterkant. Door het jaar heen komen er 
nogal wat reigers hun maaltje halen. Die zullen voorlopig 
elders moeten fourageren.  Verder is het de vraag of die 90 
kilo extra vis in de Haagse Beek niet voor overbevolking zorgt. 
Die zullen wel stevig concurreren met het oorspronkelijke 
visvolk. 

Of de rugstreeppad nu een kans heeft in de kleine padden-
poel is nog onzeker. Voor het juiste habitat moet er nog wel 
wat gedaan worden aan de diepte en de helling van de oever.  
Natuurbeheer is dus behoorlijk ingewikkeld u

rupsen, slakken en schadelijke knaagdieren voerde, 
beroofde de slechtvalk van zijn dagelijkse prooi. Maar 
bovendien werden de vrouwtjes onvruchtbaar door 
het eten van vergiftigd voedsel. In die tijd zag je slecht-
valken eigenlijk alleen nog in het gezelschap van val-
keniers. Bij deze beroepsgroep was de vogel vanwege 

zijn jachtvaardigheid zeer populair.
 

Verbetering
Sinds het gif DDT in de jaren ‘70 ver-

boden werd, namen de aantallen 
in het wild weer toe. Maar van 

volledig herstel is eigenlijk 
pas weer de laatste paar jaar 
sprake. De slechtvalk keerde 
in Nederland terug als broed-
vogel in 1990. Daarna is het 
hard gegaan en inmiddels 
zijn er al weer bijna ruim 

60 broedparen. De terugkeer 
van de slechtvalk naar de stad 

is ecologisch van onschatbare 
waarde. De roofvogel zal op een 

natuurlijke wijze bijdragen tot een 
betere beheersing van de duivenpopu-

latie, want duiven zijn z’n geliefde prooi.
Al voor het tweede achtereenvolgende jaar 

gebruikt een slechtvalk in de wintermaanden het 
gebouw van het voormalig ministerie van VROM aan 
de Rijnstraat als uitvalsbasis.
Het ophangen van een valkennestkast lijkt een aardige 
gedachte, die al door velen is geopperd, maar die om 
esthetische redenen door de architect van de hand 
gewezen wordt. Dat gebeurde eerder met een verzoek 
om vogelvriendelijke maatregelen. Elk jaar vliegen zich 
heel wat vogels te pletter tegen de grote raampartijen 
van het gebouw. Het opplakken van raamsticker zou 

dit kunnen voorkomen, maar de beheerder vindt dat 
niet goed. 

Stadsduif als lekkernij
Het dieet van de slechtvalk bestaat vrijwel geheel uit 
middelgrote vogels. De duif  lijkt in de lekkernijen-hit-
lijst stevig op nummer 1 te staan en dat treft natuurlijk 
bijzonder prettig in vele oude binnensteden zoals ook 
Den Haag. Uit Brits onderzoek blijkt dat het menu van 
stedelijke slechtvalken zelfs voor meer dan 50% uit 
duiven bestaat. Voor de Hollandse stadsvalken zijn er 
trouwens tegenwoordig ook alternatieven. Onlangs 
nog zag ik er eentje die zich te goed deed aan een 
halsbandparkiet. Met meer dan 3000 overnachtende 
parkieten in het stadscentrum heeft de slechtvalk qua 
voedselaanbod dus beslist niet te klagen.
Waar vogels schaars zijn, pakken ze nog wel eens een 
rat, muis of zelfs een konijn of eekhoorn. Maar van 
gebrek aan gevederd voedsel zal in de Haagse bin-
nenstad niet zo snel sprake zijn.

Ook bij de buren
Vrompie, zoals onze snelheidsduivel op het ministerie 
liefdevol genoemd wordt, is niet alleen. Er zijn meer 
exemplaren in de Haagse regio. Vorig jaar trok het 
slechtvalkenpaar van Antoniushove  veel aandacht.  En 
ook de Rijswijkse slechtvalken maakten in 2010 furore 
door, na te hebben overwinterd, zich daadwerkelijk 
te settelen en te gaan broeden. Helaas mislukte het 
broedgeval, ze zitten daar nu echter opnieuw. En het 
laatste nieuws is dat deze TGV van de avifauna ook 
een halteplaats heeft bezet bij het Verversingskanaal 
en het Vredespaleis. Het kan dus weer een spannend 
voorjaar worden... u

Voor meer info zie: www.roofvogels.jouwplek.nl

Tekening:

Frederik Hoogerhoud

Paddenpoel leeggevist

Met behulp van elektrisch 
vissen is het mogelijk om 
een klein water helemaal 
leeg te scheppen. Door de 
lage elektrische stroom 
wordt de vis licht verdoofd 
en komt boven drijven.

foto: Lex Peeters

Door: Aletta de Ruiter
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De bufferzones als onze Haagse achtertuin
De AVN stelt zich al 85 jaar ten doel het groen in en om Den Haag in stand te houden en te verbeteren.  Maar in al die jaren 

is de stad aardig uitgebreid en lijkt ons doelgebied ‘omstreken’ steeds minder aandacht te krijgen. Nu de groene gebieden 

rondom de steden opnieuw onder vuur liggen van het overheidsbeleid, wil de AVN extra aandacht vragen voor de kwaliteit 

van de groene bufferzones.

De bufferzones zijn bedoeld om de groene ruimte 
tussen de steden te vrijwaren van verstedelijking. 

Het is voornamelijk veenweidegebied dat voor een 
groot deel wordt ingevuld door agrarische bedrijven, 
maar de recreatieve sector wint de laatste decen-
nia steeds meer terrein. Reserveren wij die ruimte in 
de toekomst voor recreatie en wat is de plaats voor 
natuur, rust en stilte daarin? Hoe kunnen beleidsma-
kers, bestuurders en beheersinstanties dat ook in de 
toekomst blijven doen?  En wat is het nut van het lan-
delijk gebied voor de natuurminnende Hagenaar? Die 
vragen komen aan de orde op de jubileumconferentie 
die de AVN op 22 september organiseert.

Cultuurhistorische waarden
Zuivere natuurgebieden bestaan in ons land bijna niet 
meer. Overal is de invloed van de mens merkbaar en 
in het omringende gebied van Den Haag is de natuur 
zelfs te danken aan voortdurend menselijk ingrijpen. 
Sinds de Middeleeuwen hebben de Hollanders in hun 
strijd tegen het water het veenweidegebied uit moe-
ras gewonnen, door afgraving van de binnenduinen de 
geestgronden voor landbouw geschikt gemaakt en op 
de oude strandwallen zijn de meeste bossen gewoon 
aangeplant door landgoedeigenaren. Zelfs onze dui-
nen zijn sinds de intrede van de duinwaterleidingbe-
drijven geen wildernis meer. In deze gebieden gaat 
de cultuurhistorie dus hand in hand met de natuur-

waarde die er toch ook aanwezig is. De kwaliteit van 
die natuur is echter zeer afhankelijk van het gebruik 
en beheer van die groene gebieden.

Gevolgen van het nieuwe beleid
Sinds het kabinet de bezuinigingen m.b.t. het natuur-
beleid doorzet, is de kans groot dat de bufferzones 
in de nabije toekomst aan kwaliteit gaan inleveren. 
Naast een halvering van het budget is er sprake van 
verschuiving van verantwoordelijkheden van rijks-
overheid naar de provincie en het stimuleren van 
private recreatieve ontwikkelingen. In plaats van het 
uitwerken van de ecologische hoofdstructuur (EHS) 
wil de Tweede Kamer de rijksbufferzones nu trans-
formeren tot relatief grootschalige, groene gebieden 
met diverse mogelijkheden voor recreatie. Door deze 
ontwikkeling zal het oorspronkelijke landschap sterk 
van karakter veranderen.
 
De agrarische ontwikkelingen in het verleden heb-
ben een fijnmazig cultuurlandschap tot resultaat dat 
niet alleen vanwege de verkaveling cultuurhistorisch 
van belang is, maar ook agrarische natuur opleverde. 
Indien die samenhang wordt losgelaten, heeft dat 
direct gevolgen voor de natuur die van het agrarisch 
bedrijf afhankelijk is. Denk aan weidevogels die voor 
hun voedsel juist profiteren van bemeste vochtige 
weilanden. Ook boerderijfauna als egels, muizen, bun-

zing, zwaluwen, kwikstaart, uilen etc. 
pikken direct of indirect graantjes mee 
van het boerenbedrijf. Zodra er groot-
schalige recreatie verschijnt, zoals de 
onlangs verijdelde 27-holes golfbaan 
in de Duivenvoordsepolder, zal er geen 
plaats meer zijn voor de diversiteit van 
die agrarische natuur. 

Stilte, rust en duisternis 
Maar de natuurkwaliteit van de bufferzones is niet 
alleen afhankelijk van de landschappelijke omstandig-
heden, ook de intensiviteit van het gebruik speelt een 
rol. Indien stilte, rust en duisternis worden aangetast, 
zal dat grote gevolgen hebben op de natuurkwaliteit 
binnen de gebieden. Bij recreatie in de bufferzones 
moet dus rekening gehouden worden met dit gege-
ven. Het instellen van zoneringen kan daarvoor een 
oplossing zijn. Daarbij moet voorzichtigheid betracht 
worden met de neiging tot dubbel ruimte gebruik. 
Overdag voor de mensen en ’s-nachts voor de dieren 
is een optimalisatiegedachte waar de natuur vaak niet 
bij gebaat is. De mens profileert zich altijd als domi-
nant en zal de schuwe en kwetsbare fauna direct ver-
storen. 

Recreatie in kleinschalig landschap
Toch pleit de AVN voor een herziening van het recrea-
tieve gebruik van de bufferzones, waardoor de intrin-
sieke waarde van het landschap niet verloren gaat. 
Het landelijk gebied is onze achtertuin. Het komt ten 
goede aan de leefbaarheid, het welzijn en de gezond-
heid van stadsbewoners. Het platteland is bij uitstek 
geschikt om van de buitenlucht te genieten. Daarbij 

is de authenticiteit en kleinschaligheid van het land-
schap rustgevend. In plaats van grootschalige recreatie 
bepleiten we het gebruik van de recreatieve kwalitei-
ten van het huidige agrarische landschap.
Om in het landelijk gebied te kunnen wandelen, fiet-
sen of varen moet het wel goed bereikbaar zijn. Dat 
kan door stad en land met elkaar te verbinden door 
blauw-groene slingers, waarlangs recreanten aantrek-
kelijk de stad uit kunnen komen.  Daaraan valt naar 
ons idee nog veel te verbeteren.

Conferentie en excursie
Op de conferentie willen we met beleidsmakers, 
bestuurders en beheersorganisaties om de tafel zit-
ten en proberen op één lijn te komen om recreatie en 
natuur van de bufferzones zo groen mogelijk in te rich-
ten.  Van te voren inventariseren we discussiepunten. 
Waar gaat het goed, waar kan het beter? 
Voor die discussiepunten hebben we de hulp van onze 
leden nodig. Op 18 juni organiseren we daarom een 
grootscheepse excursie door de bufferzones. Dat gaat 
per bus langs verschillende knelpunten en voorbeel-
den voor verbetering. Uw mening over een gewenste 
oplossing telt mee tijdens de conferentieu

Door: Arnim van Oorschot 
     en Aletta de Ruiter
Foto’s: Arnim van Oorschot

Het landelijk gebied is in de 
afgelopen 100 jaar op vele 
plaatsen sterk veranderd.

In de stadsrand van Delft zien 
we de polder veranderen in 
recreatieterrein. De polder van 
het achterland vertoont nog 
het historische kavelpatroon 
van de veenontwatering. 

1900: Veenverkaveling in polders ten noorden van Delft 2000: Recreatiegebied in polders ten noorden van Delft
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Zowel de nationale als de provinciale overheid vindt dat ten behoeve van de dagrecreatie de bufferzones een 
parkachtig karakter moeten krijgen. Daarmee verliezen de bufferzones hun weidsheid. Handhaven van de

   open ruimte tussen de stedelijke gebieden is al meer dan 50 jaar het beleid geweest en zoals we kunnen  
 constateren nog succesvol ook. Moeten we ons nu verzetten tegen de dreigende verparking?u

Op tal van plaatsen worden recreatieve voorzieningen in het groen gebouwd. Zo heeft de gemeente Zoeter-
meer het groene licht gegeven voor de ontwikkeling van plannen om Snowworld uit te breiden met een  

 4e baan (63m hoog een 300m lang) tegen en op één van de heuvels van het Buytenpark. Snowworld staat  
 op de monitorkaart van bedreigingen in het Groene Hart van de Stichting Groene Hart mag de stadsrand  
 nog verder het landelijk gebied binnen dringen?u

Kan de landbouw in de bufferzones nog uitbreiden? De hoge grondprijzen maken het niet eenvoudig, terwijl 
dat wel zou moeten gebeuren. Niet alle boeren kunnen of willen hun bedrijf verbreden. Gelukkig maar,  

 want verbreding kan ook een zekere verrommeling met zich brengen. De stedelijke omgeving zou de boe- 
 ren die schaalvergroting nastreven tegemoet kunnen komen door geld te geven voor een groenfonds dat  
 actief is op de grondmarkt en ten dienste staat van agrariers die willen uitbreiden. Met zo’n aanpak wordt  
 de openheid van het landschap voor langere tijd gegarandeerd.u

Al in 2000 stelden het Wandelplatform en het Landelijk Fietsplatform een voorbeeldenboek samen met 
inspirerende verbindingen tussen stad en ommeland voor wandelaars en fietsers. Een fraai voorbeeld van  

 een groen-blauwe slinger is de Poelkade langs de Poelwetering tussen Naaldwijk en Monster. De oude  
 kreek is herkenbaar door de bochtige waterloop die een inrichting heeft gekregen als singel. Andere mooie  
 voorbeelden zijn de verbinding van het Zuiderpark via de Laak naar de Trekvliet naar de Vlietzoneu

Natuur- en stiltegebieden moeten wel bereikbaar zijn voor de recreant, maar niet toegankelijk. Een goed 
voorbeeld vinden we in de Vlietlanden  Ze mogen niet worden betreden. Alleen het water is toegankelijk;  

 kano’s en roeiboten zijn vlakbij te huur.  Wie de riet- en hooilanden van dichtbij wil zien kan deelnemen  
 aan een vaarexcursie van Natuurmonumentenu

De strokenverkaveling in het Midden-Delfland is waardevol en kwetsbaar, maar wordt doorsneden door een 
spoorlijn en twee snelwegen. Nog meer verkeersdoorbraken in de verkaveling tasten het landschap te  

 zeer aanu

Als het agrarisch bedrijf niet voldoende rendabel is. Is verbreding van het bedrijf een oplossing? Denk hierbij 
aan zorgboerderijen, ijsboerderijen, kaasboerderijen, mini-camping, boerengolf, boerenlandwinkels, enz..  

 Boerderij ‘t Geertje in Zoeterwoude is hiervan een treffend voorbeeldu

Tussen Kijkduin en Midden Delfland is een groen-blauwe schakel, die kust en veenweidegebied met elkaar 
verbindt. Maar bij de Uithofslaan is de zone maar 11 meter breed. Dat zou veel breder moetenu

Discussiepunten voor de jubileumexcursie
Binnen onze gemeentegrenzen staan, zowel op gemeentelijk als op particulier terrein, vele waardevolle bomen. Dit waarde-

volle bezit van Den Haag verdient het om heel voorzichtig mee om te gaan. Om dit streven vast te leggen in regels, is een lijst 

opgesteld van de meest waardevolle exemplaren en benoemd tot monumentale bomen.

Nu is de gemeente Den Haag niet uniek met 
haar lijst monumentale bomen, maar wel in 

de manier waarop deze tot stand is gekomen. Bij 
de samenstelling van de lijst is namelijk een beroep 
gedaan op de burgers van Den Haag om kandidaatbo-
men op te geven. En aan deze oproep is ruimschoots 
gehoor gegeven.

Werkgroep Monumentale Bomen
In 1996 is een begin gemaakt met de inventarisering. 
Hiertoe is de Werkgroep Monumentale Bomen in het 
leven geroepen. Deze werkgroep bestaat uit enkele 
ambtenaren, die gespecialiseerd zijn op het gebied 
van bomen. Verder werd de werkgroep aangevuld 
met de Adviesraad Monumentale Bomen (AMB). Deze 
adviesraad is samengesteld uit vertegenwoordigers 
van enkele natuurorganisaties, te weten de AVN, de 
Bomenstichting en de Milieu Adviescommissie. Deze 
laatste belangengroep is twee jaar geleden opge-
heven. Tegenwoordig is de AMB aangevuld met een 
onafhankelijk deskundige. De werkgroep bestaat 
doorgaans uit zeven personen.

Selectie-criteria
Om te kunnen beoordelen welke bomen in aanmer-
king komen voor de monumentale status, is een aan-
tal criteria opgesteld. Als standaardeis moet de boom 

minimaal 50 jaar oud zijn en bovendien voldoende 
vitaliteit hebben. Dit houdt in dat de boom niet onge-
nezelijk ziek mag zijn. Daarnaast moet de boom nog 
voldoen aan minimaal één van de volgende criteria:

Deze selectie-criteria komen grotendeels overeen met 
die van de Bomenstichting, welke al in 1990 een lan-
delijke lijst met monumentale bomen heeft opgesteld. 
Een belangrijk verschil vormt het leeftijdscriterium 
dat door de Bomenstichting op minimaal 80 jaar is 
gesteld. 

Procedure en werkplan
De selectie-criteria zijn vastgesteld door de gemeen-
teraad. Na het samenstellen van een verzamellijst van 
genomineerde bomen en boomgroepen, zijn al deze 

Monumentale bomen in Den Haag

 - soort   bijzondere of zeldzame soort
 - habitus   een voor de soort karakteristieke vorm 
 - onvervangbaar  beeldbepalend en daarom onvervangbaar voor de  
   omgeving
 - cultuurhistorie  verbonden met de geschiedenis van de omgeving
 - natuurwetenschappelijk biedt huisvesting aan (bijzondere) planten of  
   dieren 
 - vorm   bijzondere snoei- of groeivorm
 - omvang/hoogte  zeldzaam door omvang en hoogte

Door: Bas Steenks

Op zaterdag 18 juni organi-

seert de AVN voor de leden 

een jubileumexcursie. Het 

wordt een dagtocht per bus 

door de groene bufferzones. 

Op verschillende locaties 

zullen we het landschap 

kritisch beschouwen en 

vragen we uw mening over 

de ontwikkelingen die er 

gaande zijn. Uiteenlopend 

van verstedelijking tot 

natuurontwikkeling

De dag is gratis voor AVN-

leden. U dient zich wel 

van te voren op te geven. 

Dat kan via e-mail:  

excursie@avn.nl of telefo-

nisch 070-33.88.100
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objecten geschouwd, gefotografeerd en getoetst aan 
de criteria. Dit resulteerde eind 1997 al in het aanbie-
den van een eerste en in 1999 van de tweede selectie 
van monumentale bomen aan het gemeentebestuur. 
In totaal heeft de gemeenteraad toen 1291 bomen als 
monumentaal bestempeld, waarvan 1016 in openbaar 
gebied en 275 op particulier terrein. Alle bomen zijn 
nauwkeurig gedocumenteerd en gebundeld in een 
inventarisatie- en beheerplan. Per boom is een regis-
tratieformulier opgesteld met alle relevante informa-
tie, zoals: standplaats, locatietekening, foto van de 
boom, boomsoort, (geschatte) leeftijd, stamdiameter, 
monumentale waarde, groeiplaatsomstandigheden 
en conditie. Daarnaast nog verdere informatie over 
potentiële bedreigingen en beheeradviezen. De ver-
antwoording en onderhoudsplicht voor de bomen op 
particulier terrein blijven voor de eigenaar. Voor de 
openbare monumentale bomen is een beheerplan 
opgesteld, waarbij alle bomen regulier worden gecon-
troleerd. Bij geconstateerde gebreken volgt een advies 
voor onderhouds- of herstelmaatregelen.
Het mag duidelijk zijn, dat de lijst met monumenten-
tale bomen regelmatig van samenstelling verandert. 
Er kunnen -om uiteenlopende redenen- bomen uit-
vallen, maar er kunnen ook nieuwe bomen worden 
toegevoegd aan de lijst. Deze actualisatie vindt iedere 
vijf jaar plaats. De laatse selectie is eind 2006 door 
het stadsbestuur vastgesteld. Hierbij zijn 66 nieuwe 
bomen aan de lijst toegevoegd. Maar gedurende deze 
periode zijn er ook enkele tientallen bomen door ziek-
tes en gebreken afgevallen. Dit betrof met name de 
iepen die zijn getroffen door de iepziekte en de kastan-
jes door verschillende oorzaken (de bloedingsziekte 
speelde toen nog geen duidelijke rol).

adviesraad voorgedragen aan het college, waarna de 
gemeenteraad het besluit bekrachtigt.
Dit betreft doorgaans bomen, die dood of ziek zijn of 
een risico vormen door gebreken. Veelal ligt aan het 
advies een onderzoeksrapport ten grondslag. Deze 
procedure gebeurt altijd in nauw overleg met de 
werkgroep en de groenbeheerder van het betreffende 
stadsdeel.
Op dit moment is de adviesraad druk bezig met de 
schouw van nieuwe kandidaatbomen. Na toetsing en 
selectie wordt een definitief voorstel gepresenteerd, 
dat door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Dit zal 
in de loop van 2011 zijn beslag hebben.

Wandelen langs levende monumenten
Bij de meeste Hagenaars zijn veel monumentale 
bomen bekend zonder dat zij dit beseffen. Zo hebben 
alle bomen op het Lange Voorhout – 338 stuks – de 
monumentale status, ook al staan er exemplaren 
tussen die jonger zijn dan 50 jaar. Als op deze loca-
tie namelijk een boom uitvalt, dan wordt een nieuwe 
boom herplant, die op dat moment direct de monu-
mentale status verkrijgt omdat hij onderdeel uitmaakt 
van het ensemble. Andere bekende monumentale 
bomen zijn de kastanjes op Plein 1813, de bomen aan 
de Lange Vijverberg en de platanen bij de Grote Kerk. 
Heel bekend zijn op dit moment de 25 kastanjes langs 
de Koninginnegracht, waarover de laatse maanden 
veel ophef is geweest. Meer hierover elders in deze 
Haagwinde.
Om toch wat meer bekendheid te geven aan deze 
bijzondere bomen, heeft de gemeente een brochure 
uitgegeven onder de naam ‘Wandelen langs levende 
monumenten in Den Haag’.  Hierin staat een route van 
vijf km beschreven langs de bekendste monumentale 
bomen in het Centrum. Deze brochure is gratis ver-
krijgbaar in het stadhuis aan het Spui.
In een dynamische stad als Den Haag staan bomen 
voortdurend onder druk van bouwplannen en infra-
structurele activiteiten. Het valt dan ook niet mee voor 
een boom in onze stad om de monumentale status te 
behalen. De AVN zal zich steeds blijven inzetten om, 
waar mogelijk, bomen een kans te geven om deze sta-
tus te verkrijgen u.

Adviesraad Monumentale Bomen
De Adviesraad Monumentale Bomen heeft steeds een 
belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de 
lijst monumentale bomen. Dat een commisie van bur-
gers een adviserende taak heeft bij dit proces is uniek 
in Nederland.
De monumentale status geeft een boom een extra 
juridische bescherming. Als men bijvoorbeeld een 
gewone boom wil kappen, dan kan hiervoor een kap-
vergunning worden aangevraagd, die doorgaans door 
het ambtelijk apparaat wordt afgehandeld. Voor het 
kappen van een monumentale boom is een onthef-
fing nodig. Deze ontheffing wordt op advies van de 

De Koekamp heeft zijn 
beroemde Paardenkastanje,

De 338 Hollandse lindes op het Voorhout hebben allemaal 
de monumentale status vanwege hun ensemblewaarde

Aan de Wassenaarseweg vormen monumentale vleu-
gelnoten een groene tunnel voor de verkeersstroom
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Door: Antoinette van der Maas

Het Westbroekpark met andere ogen

Ik neem hen dus maar eens mee naar het Westbroek-
park, vlakbij een halte van tramlijn 9. Dezelfde tram die 
ook op een afstand van hooguit 100 meter van Hayats 
huurflat voorbij komt, en waar ze nog nooit in heeft 
gezeten. Maar ja, in je eentje met drie kinderen onder 
de vijf in de tram is ook een hele expeditie.

Het ritje is een avontuur op zich voor de kinderen. En 
als we het park binnenlopen, vallen de monden open. 
‘Wat prachtig! Maar waar zijn alle toeristen?’ vraagt 
Hayat. Tja, op Scheveningen denk ik. Alleen als de 
Parade er staat, is het druk in dit park. Groene wei-
den, vijvers, stroompjes, watervogels, rozenperken, een 
kinderspeelplaats; hier en daar schemeren prachtige 
huizen door de bosjes. Midgetgolf, roeibootjes, een 
idyllisch terrasje aan de waterkant. Wat een onge-
kende weelde.

‘Waarom heb ik geen camera bij me om dit te filmen 
voor de familie in Marokko’, vraagt Hayat zich af. 
Ze zouden hun ogen niet geloven! Ze vertelt dat de 
ambassade een kaart van Den Haag geeft aan Marok-
kanen die zich hier vestigen, met de parken daarop 
aangegeven. ‘Ze weten dat Marokkanen groen mooi 

Als Hagenaars voelen we ons betrokken bij de natuur waar onze mooie stad gelukkig nog zo rijk aan is, maar we 

vinden het normaal dat die tot onze beschikking staat. Je kunt er als het ware altijd ‘in’. En dat we niet hoeven te 

betalen om van park, bos en duin te genieten, vinden we ook niets bijzonders.  Er is een groep Nederlanders voor 

wie dat niet vanzelfsprekend is: de migranten. Hun land van herkomst is vaak dor en droog. ‘Recreëren moet je 

leren’, als je zonder water of groen bent opgegroeid

Hayat is in Nederland geboren uit Marokkaanse 
ouders, maar werd op haar 10e jaar van school 

gehaald, omdat het gezin weer in Marokko ging 
wonen. Sinds acht jaar woont ze opnieuw in Neder-
land, getrouwd met haar achterneef die hier toen al 
werkte. Ik help haar met inburgeren, een leerzaam 
proces voor ons beiden.

Ze woont met man en drie kinderen in een bovenhuis 
in de Schilderswijk. Buiten is het verkeer druk, de stra-
ten zijn vuil en het is er niet veilig voor kleine kinderen. 
Hun bal wordt afgepakt, of ze leren ‘verkeerde woor-
den’ zegt Hayat. De kleintjes komen alleen de deur uit 
om naar school of naar de winkels te gaan. 

vinden’, zegt Hayat. Dit park stond daar niet op, dat 
wist ze zeker; ze kent alleen kleine perkjes en speel-
plaatsjes in haar buurt.

De kleine jongetjes rennen als jonge jagers achter 
de ganzen aan; dieren zijn prooi. Ze begrijpen niet 
waarom ik het hen verbied. Het gooien met plukken 
pas gemaaid gras, dat ik hen baldadig aanleer, is een 
groot succes; net als alle kinderen gaan ze direct ren-
nen, op hun handen staan, radslagen maken en kop-
petje duikelen op die oneindige vlakte geurend groen. 

Brooddronken van de ongekende ruimte luisteren 
ze niet naar Hayats vermaning: ‘Niet te dicht bij het 
water, daar zitten krokodillen!’ Niet dat ze dat zelf 
gelooft, maar er verdrinken elk jaar Marokkaanse en 
Turkse kinderen in Nederland, omdat ze de gevaren 
van het water niet kennen. 

Bij de waterkant kun je zwemvestjes uit een grote 
mand pakken. Ik zet de jongetjes in het heen-en-weer-
bootje over de Haringkade, altijd een succes bij jong en 
oud. ‘Waarom hoef jij eigenlijk geen zwemvest aan? 
Wat gebeurt er als jij zou verdrinken, hoe komen we 
dan bij mamma terug? Kunnen we hier de hele middag 
blijven? Van wie zijn die eenden?’ (het zijn meerkoeten, 
maar dat is voor gevorderden). 

Hayat met haar kleine dochtertje in het kinderwa-
gentje geniet van het groen en de bloeiende struiken, 
maar voelt zich hier toch wat ongemakkelijk met haar 

hoofddoekje tussen de jonge, blonde moeders met 
blote topjes aan. 

Terug naar de tram kies ik de weg door het rosarium. 
De driejarige blijkt plotseling al een tijdje een naam-
bordje van een of andere rozensoort in zijn hand te 
houden en ik moet ver teruglopen om dat weer op te 
hangen waar het hoort.
Ik keer me om en zie de kinderen richting het water 
draven. Ze merken niet dat ze er zó in zouden lopen. 
Niemand reageert op mijn: ’Niet rennen! Stop!’. Nu 
zie ik het nut van dat krokodillenverhaal in. Ik verbe-
ter mijn persoonlijk record op de 10 meter, neem een 
snoekduik, grijp de jongste op een meter afstand van 
het water en kan hem nog net op tijd naar achteren 
rukken. Samen vallen we achterover, hij bovenop me; 
hij is zwaarder dan hij er uitziet. Zijn broertje zag toe-
vallig wel dat er een bruggetje is. 

Vermoeid en witjes rond de neus aanvaarden we de 
terugtocht en ze zijn voor de verandering eens muis-
stil in de tram. En Hayat is een paar weken later met 
haar man teruggegaan om hem trots het park te laten 
zien. Ze beschouwen zich als bevoorrecht dat ze ervan 
mogen genieten, verklaart ze tegen mij u
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Archief AVN toegankelijk
De afgelopen jaren hebben Klaas Pors en 
ondergetekende zich bezig gehouden met de 
overdracht van de vele geschreven en bedrukte 
papieren, die de AVN in de loop der tijd heeft 
geproduceerd. In 1988 waren de oudste archief-
bescheiden overgebracht naar het Haags 
Gemeentearchief (HGA). Met de recente aan-
vulling is er nu een inventaris van 1926 tot ca. 
2000. Het is keurig verpakt in zuurvrije dozen 
in een klimaatgestuurde kelder onder het stad-
huis. Wat zit er allemaal in ons archief?
Belangrijk is de complete reeks jaarverslagen, 
waarmee het reilen en zeilen van de vereniging 
is te volgen. Hierin staan tientallen namen van 
bestuursleden die vaak jarenlang actief waren. 
Daarnaast zijn er verslagen van algemene 
ledenvergaderingen, bestuursvergaderingen 
en commissievergaderingen, correspondentie 
en financiële overzichten. De papieren van de 
oprichting in 1926 met statuten en huishoude-
lijk reglement vormen het begin. Interessant 
zijn diverse dossiers over bepaalde natuurge-
bieden in Den Haag, zoals het Wapendal, en 
de landgoederen Sorghvliet, Meer en Bosch, 
Ockenburgh en Clingendael. Ook over het Zui-
derpark en Madestein met het Heempark H.J. 
Bos is het nodige te vinden.

Van de publicaties van de AVN is een vrijwel 
volledige set van 1933 tot 2006 aanwezig. Veel 
leden van de AVN hebben in 2008 bijgedragen 
door exemplaren beschikbaar te stellen. Met 
deze boekjes en brochures heeft de AVN door 
de jaren heen geprobeerd het publiek en de 
leden te informeren over het groen in de stad en 
tevens de bescherming ervan te bepleiten. Een 
lijst van uitgaven treft u op onze website onder 
het kopje ‘uitgaven’. Van het kwartaalblad De 
Ratelaar loopt de reeks van 1985 tot 2005. Alle 
uitgaven van later datum staan nog op het 
secretariaat van de AVN in de Badhuisstraat.

Hoe kan men het archief van de AVN inzien? 
Op de website van het HGA staat de genum-
merde inventarisatie en met dit nummer kan 
materiaal aangevraagd en geraadpleegd wor-
den. In bepaalde gevallen is het zelfs moge-
lijk dat het HGA een archiefstuk, bijvoorbeeld 
een oud jaarverslag, laat scannen en digitaal 
beschikbaar stelt. Het bestuderen van de echte 
papieren in een echt archief heeft uiteraard z’n 
charme. Ook is het mogelijk tegen vergoeding 
kopieën te laten maken. En het archiefperso-
neel is altijd zeer behulpzaam de beginnende 
onderzoeker wegwijs te maken.
Voor scholieren en studenten die een scriptie 
willen maken, ligt hier interessante stof. Hoe 
reageerde de particuliere natuurbescherming 
op de gemeentelijke stedenbouwkundige plan-
nen en hoe leidde dit (soms) tot resultaten? Hoe 
trachtte onze vereniging haar doelstellingen te 
verwezenlijken? Welke Hagenaars waren er in 
de loop van de jaren actief in de AVN? 
De AVN bedankt de diverse medewerkers van 

het HGA, die met hun  professionele aanpak ons 
archief toegankelijk hebben gemaakt u

Frans Beekman

16 april 2011
ALV met minisymposium ‘Haags Water”
De jaarlijkse ledenvergadering vindt dit jaar 
plaats op zaterdag 16 april. Net als afgelopen 
jaren is de AVN dan te gast in het Wellantcollege 
aan de Huis te Landelaan 2 in Rijswijk.
De stukken voor de vergadering treft u vanaf 
begin april op de website www.avn.nl, maar 
kunt u ook telefonisch opvragen via het secre-
tariaat 070-3388100.
De ALV mag zich jaarlijks verheugen in een veer-
tigtal getrouwen die het beleid van de vereni-
ging op de voet volgen. Toch lijkt het ons leuk 
om meer mensen te verleiden om onze ALV 
bij te wonen. Om u over de streep te trekken, 
hebben we een aantrekkelijk programma aan 
de ALV toegevoegd. Na de vergadering nodigen 
we u uit voor een aangeklede lunch en daarna 
presenteren we een minisymposium van een 
uur over ‘Haags Water.’ 
Hiervoor hebben we drie sprekers uitgenodigd:
- Arthur Hagen, beleidsmedewerker waterbe-
heersing van de gemeente Den Haag
- Ton van der Spiegel, voorzitter Haagse Hengel-
sportvereniging en een 
- Waterdeskundige van Deltares
Om 10.00 uur staat de koffie klaar, de ALV start 
om 10.30 uur. Om 12.30 is het tijd om te lunchen 
en om ca 13.00 uur start het symposium. 
Graag wel even opgeven via info@avn.nl of bel-
len met 070-3388100 u.



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.

De AVN organiseert, exclusief voor haar leden, speciale  excursies 

naar Groene Haagse Plekken waar de actualiteit iets te zien 

geeft. Kijk mee met de portefeuillehouders en ontdek zelf 

waarom natuurbescherming in de stad echt noodzakelijk is.

Zat.  19 maart 2011 Verzamelen  11.00 uur Adres: Ingang Bezuidenhoutseweg 360, Den Haag (Korfbalveld)
De waterhuishouding van Reigersbergen  (ca 1,5 uur)
Nederland is een waterrijk land. Sloten, vaarten en plassen zorgen voor de opvang en afvoer van het regenwater. Dat is in ieder land-
schap tot in detail geregeld.  Reigersbergen heeft een eigen peilbeheer, goed voor mens, dier en weiland. En er wordt eens per jaar 
geschouwd. Hoe dat in elkaar zit leggen we u uit tijdens de excursie.

Zat. 2 april 2011 Verzamelen 11.00 uur Adres:  Belvedereweg hoek Prof Gerbrandyweg, Den Haag
Kiezen voor bosbeheer op de Belvedère   (ca 1,5 uur)
Afgelopen seizoen dreigden 85 dennen op het Belvedèreduin te worden gekapt. De AVN protesteerde en voorlopig is de kap uitge-
steld en komt er een onderzoek. Maar hoe wordt er nu bepaald welke bomen gedund moeten worden en welke blijven staan. Dat 
mag u  onder ‘deskundige leiding’ een keer zelf bepalen. Kom, kijk en beslis welke bomen er tussenuit kunnen. Wij laten ze wel staan.

Zat.  23 april 2011  Verzamelen 11.00 uur  Adres: Laan van Duivenvoorde, Voorschoten  (kosten € 1,-)
Voorjaar op Landgoed Duivenvoorde  (ca 2 uur )
Duivenvoorde heeft een lange geschiedenis. Al in 1226 komt de familie van Wassenaer als eigenaar in de geschiedenisboekjes voor. 
De tuin en kasteel zijn beide onder begeleiding te bezichtigen. Wij doen de tuin, maar aansluitend kunt u om 14.00 uur op eigen 
gelegenheid ook het kasteel bezoeken. (Bus 39 en 45 stoppen ieder half uur bij halte Kniplaan)

Zat. 14 mei  2011 Verzamelen 10.00 uur Adres: Marie Heinenweg hoek Loevesteinlaan, Den Haag
De variatie van het Zuiderpark   (ca 2 uur)
Het Zuiderpark is een van de grootste stadparken dat in Nederland werd aangelegd. Het basisontwerp is van Hendrik Berlage en 
stamt uit 1908. Maar pas in 1923 is begonnen met de aanleg die 13 jaar duurde. In 1936 werd het officieel geopend door directeur 
Plantsoendienst Pieter Westbroek. Door de verschillende landschapsindelingen is er veel te ontdekken in het park

Zat. 18 juni 2011  Verzamelen 10.00 uur Adres: wordt nog bekend gemaakt in volgende Haagwinde
Jubileumexcursie (ca 6 uur)  (Gratis voor leden)
Per bus door de groene Bufferzones tussen Den Haag - Leiden en Den Haag - Zoetermeer en Den Haag - Midden-Delfland.
Op verschillende plekken bekijken we de ontwikkelingen in het landschap. Opgave verplicht:. Zie ook pagina  16

Zat.  26 maart, 9 april, 23 april en 7 mei Verzamelen 9.00 uur Adres:parkeerplaats Landgoed Ockenburgh, Den Haag
Natuurwerkochtenden in Ockenrode   (ca 4 uur)
De Vrienden van Ockenrode ontfermen zich over de overwoekering door Amerikaanse vogelkers op het landgoed Ockenrode aan de 
Monsterseweg. Er kan altijd hulp gebruikt worden. Werkhandschoenen en gereedschap zijn aanwezig. Graag aanmelden.

AVN - Excursies De excursies zijn beperkt tot 30 personen. 
Opgave is noodzakelijk o.v.v. uw AVN-Lidnummer 

Liefst per email op excursie@avn.nl 
of telefonisch op 070-33 88 100 (na 18.00 uur)


