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De AVN organiseert op zaterdag 18 juni aanstaande 
ter ere van haar 85 jarig bestaan een groots opge-

zet excursieprogramma. Dat doen we niet voor niets. 
De AVN timmert al acht en een half decennium aan 
de groene weg van Den Haag en omstreken. Heel vaak 
blijven we daarbij binnen de gemeentegrenzen, maar 
onze waakzame blik houdt ook een oogje in het zeil 
bij de groene buitengebieden. Deze bufferzones tus-
sen grofweg Den Haag en Leiden/Zoetermeer en Den 
Haag en Rotterdam zijn van groot belang voor natuur, 
recreatie en de agrarische sector. Het is historisch 
landschap dat door onze voorouders is vormgegeven.  
Die half natuurlijke/half cultuurlijke status maakt die 
gebieden bijzonder rijk aan belevingswaarde. Daarom 
wil de AVN graag dat die achtertuin van de Randstad 
behouden blijft als relatief rustgebied en niet ten offer 
valt aan infrastructuur of stedenbouw.

Tot voor kort waren de bufferzones goed beschermd 
d.m.v.  Rijks- en Provinciaalbeleid.  Met de nieuwe rege-

ring zijn we daar niet meer zo zeker van. Er rommelt 
van alles op het Binnenhof. Er wordt veel bezuinigd op 
natuur, de rode contour wordt losgelaten en de crisis- 
en herstelwet gaat een heel andere wending geven 
aan het bestaande beleid. We zijn er dus niet gerust op. 

Ter gelegenheid van ons 85-jarig jubileum bereiden we 
een symposium voor waarop dit onderwerp ter dis-
cussie staat. De AVN vraagt dan aan de beleidsmakers 
aandacht voor het behoud van de bufferzones. Vooraf-
gaand aan dat symposium willen we met onze leden 
op excursie. Laten zien hoe mooi dat landschap is. 
We hebben drie tochten uitgezet die we op 18 juni met 
de bus gaan langsrijden en gaan beleven. We geven 
veel informatie en we vragen uw mening. De ideeën 
en uitspraken die  we van u horen, nemen we mee naar 
het symposium. Daarmee laten we zien dat we een 
breed draagvlak hebben. Vergeet u niet aan te melden 
want het aantal plaatsen is beperktu
 Frits Prillevitz
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Van de voorzitter

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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Mee op Excursie ?  Meld u dan tijdig aan !  Gratis voor leden !

Op 18 juni aanstaande organiseert de AVN drie dagexcursies:  U heeft de keus uit:  Duin - Horst - Weide  zie pag 10
        Land van Wijk en Wouden zie pag 11
        Midden - Delfland  zie pag 12
Opgeven kan via e-mail: excursie@avn.nl (vermeld de excursie van uw 1e en 2e  voorkeur en uw naam, adres en telefoonnummer) 
of via 070-33 88 100 na 18.00 uur  (alleen als u geen e-mail heeft)
Per excursie kunnen maximaal 40 deelnemers mee, vol is vol en wie het eerst komt het eerst maalt.
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De voorgenomen dunning van de Corsicaanse dennen op het Belvedèreduin heeft de gemoederen nogal bezig 

gehouden. Daarover schreven we eerder in Haagwinde. De gemeente wilde 85 bomen kappen om de overblijvers 

tot forser exemplaren met een grotere kroon te doen uitgroeien. De wijkvereniging Van Stolkpark en de AVN 

protesteerden, de gemeente annuleerde de dunning en vroeg een extern deskundige om advies.  De AVN deed 

intussen onderzoek naar historie en leeftijdopbouw van deze boomgroepen.

Om vast te kunnen stellen welk beheer het beste 
is voor de dennen moet je eerst zeker weten hoe 

oud de bomen zijn. Via kaartmateriaal en historisch 
onderzoek was al vast komen te staan dat de dennen 
op het Belvedèreduin tussen 1900 en 1909  zijn aan-
geplant. Maar om zeker te zijn dat de bomen die er 
nu nog staan ook werkelijk 100 jaar oud zijn, werd de 
leeftijd ook proefondervindelijk vastgesteld.
De exacte ouderdom van een boom kun je aflezen aan 
de jaarringen. Dat kan makkelijk worden vastgesteld 
als de boom eenmaal is gekapt. Maar hoe doe je dat 
zonder die desastreuze maatregel? 

De aanwasboor
Iedere boomdeskundige kent het gebruik van de aan-
wasboor. Het is een dunne holle buis met schroefdraad 
aan de top, waarin een uitneembare halfronde lepel 
past. Met een dwarsstang als handvat wordt de boor 
tot iets over het midden van de boom gedraaid.  Nadat 
de boor op de gewenste diepte is gedraaid wordt de 
lepel in de holle buis geschoven onder de verkregen 
boorkern. Vervolgens wordt de lepel met boorkern uit 
de buis  getrokken. Om de jaarringen precies te kun-

nen tellen wordt de boorkern geprepareerd en glad 
afgevijld. Bij het tellen is gebruik van een vergrotings-
apparaat noodzakelijk.

Het gebruik van de aanwasboor is een secuur werkje 
dat ervaring vereist.  Het kan nuttig zijn om twee 
boringen van verschillende kanten te verrichten. De 
boring heeft voor naaldbomen geen nadelig effect. 
Het kleine gat vult zich direct met hars en sluit zich 
daarmee voor invloeden van buitenaf.

Groeisnelheid afhankelijk van standplaats
Het tellen van de jaarringen is niet altijd even makke-
lijk. De groeisnelheid van een boom is afhankelijk van 
de standplaatsfactoren. Bij een voedselarme bodem 
groeit de boom  traag. De zandbodem van het Belve-
dèreduin heeft deze honderdjarige dennen maar heel 
langzaam doen groeien. De jaarringen staan dan ook 
dicht op elkaar. Aardig is dat aan de jaarringen ook de 
ontwikkeling en conditie van de boom is af te lezen. 
Afhankelijk van weersomstandigheden, eventuele 
aantastingen of verplantingen zien we dikkere of 
dunnere ringen. Een volledige jaarring bestaat uit een 

lichte en een donkere ring. De lichte geeft het zomer-
groeiseizoen weer en de donkere het winterseizoen, 
waarbij de boom minder snel groeit.  Bij loofhout is 
de winterring veel dunner dan de zomerring omdat 
loofbomen ’s winters niet groeien. Bij naaldhout is dat 
verschil minder omdat de bomen hun blad (naalden) 
niet verliezen en ook in de winter met hun bladgroen 
suikers aanmaken en doorgroeien. De onderzochte 
bomen vertoonden ondanks hun gelijke ouderdom  
grote verschillen in dikte.

Leeftijd vastgesteld
Voor deze proef zijn vier bomen aangeboord.  Een daar-
van blijkt 62 jaarringen te bevatten, de andere drie zijn 
tussen de 95 en 97 jaar oud. De oudste boom is met 50 
cm doorsnee toevallig wel de dikste, maar frappant is 
dat de twee 95-jarigen slechts 21 cm en 29 cm in door-
snee meten en het jonkie van 62 jaar oud al 29 cm dik 
is. Uit het leeftijdsverschil kan dus worden afgeleid dat 
er na de eerste aanplant nog bomen zijn bijgeplant. 
Afgaande op het historisch onderzoek is het Belvedè-
reduin ingeplant vanaf het jaar 1900, misschien zelfs 
vroeger.  De oudste dennen zouden dan ook meer dan 
110 jaar oud moeten zijn. 

Esthetisch park-ensemble
Nu de historie en de leeftijd van de bomen duidelijk 
zijn, kan de AVN haar standpunt met meer zekerheid 

onderbouwen. Gezien het trage groeiproces verwach-
ten we niet dat de kronen van de overblijvende bomen 
snel zullen uitgroeien.
De AVN is geen voorstander van het dunnen van deze 
oude bomen. De dennen op het Belvedèreduin vormen 
een esthetisch park-ensemble, en staan er niet voor 
de bosbouw, waarbij het hout op den duur geoogst 
moet worden.
Door dunning wordt de boomgroep windgevoeliger 
en is de kans op spontaan omvallen groter. Dunnen 
zorgt er ook voor dat esdoorn en braam meer licht 
krijgen dus veel sneller opschieten en daardoor gaan 
overheersen.

Het is nu wachten op het rapport van de externe des-
kundige ‘bosbouw- en bosecologie’, die  de gemeente 
heeft ingehuurd. De AVN zal na bestudering van het 
rapport haar definitieve standpunt bepalen. Voor de 
AVN zijn behoud en versterking van de belevings-
waarde en de cultuurhistorische waarden factoren 
van doorslaggevende betekenis. Vanzelfsprekend 
zijn ook de omwonenden zeer gehecht aan dit heel 
bijzondere gebied waar ooit een uitkijktoren stond. 
De  Corsicaanse dennen kunnen nog zeer lang mee. 
De maximale leeftijd voor de soort wordt geraamd 
op circa 200 jaar, maar daarover zijn weinig gegevens 
beschikbaar. De dennen op Belvedère behoren tot de 
oudste van Nederlandu

De jaarringen  van  het  Belvedèreduinbos

Door: Joost Gieskes
en Aletta de Ruiter

Een geprepareerde boorproef. Aan de 
jaarringen is niet alleeen af te lezen hoe 
oud de boom is, maar ook hoe hard hij 
elk jaar groeide.   Foto: Joost Gieskes

De aanwasboor 



De kastanjes, geplaagde boomsoorten
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den over Europa verspreid. Vooral de lekkere vruchten 
hebben daartoe geleid en natuurlijk het aanpassings-
vermogen van de boom. Verder laat hij zich geduldig 
mishandelen (in allerlei vormen snoeien), iets wat de 
mens blijkbaar altijd leuk vindt.
Met die vruchten, de kastanjes dus, wordt van alles 
gedaan. De pulp wordt zelfs tot meel verwerkt om 
brood van te bakken.  In onze streken treffen we niet 
veel vruchtdragende bomen. Daarvoor is het klimaat 
hier niet geschikt. Als je al eens bolsters vindt zijn ze 
vaak leeg. Wat zuidelijker in Frankrijk en het Middel-
landse Zeegebied komen ze goed tot hun recht en 
worden de kastanjes verhandeld. In hete as gepoft 
zijn ze een lekkernij. Het gezegde ‘Een ander de kas-
tanjes voor je uit het vuur laten halen’ verwijst naar 
dit populaire gebruik.
 
Napjesdrager
De tamme kastanje behoort, samen met de eik, tot 
de beukenfamilie. Het is een zogenaamde napjesdra-
ger  met mannelijke (katjes) en vrouwelijke (napjes) 
bloemen. De katjes bloeien pas als er al blad aan de 
bomen zit. Anders dan bij katjesbloeiers zoals wilg, els 
en hazelaar, die in het vroege voorjaar gebruikmaken 
van windbestuiving, wordt de bestuiving bij zomer-
bloeiers verzorgd door insecten. De vrouwelijke bloe-
metjes produceren daartoe een aantrekkelijke nectar, 
waar bijen voortreffelijke honing van maken.
Onaangetast en vrijstaand op een groot gazon in een 
park kan de tamme kastanje uitgroeien tot een impo-
sante boom. Kenmerkend is dan de stam. De schors 
is bruin en vertoont een netwerk van ribbels, die als 
een spiraal rond de boom lopen. Meestal met de klok 
mee. Het is alsof een reus de boom aan de top een 
kwart slag heeft gedraaid terwijl het onderste deel 
bleef staan. Het hout is zeer duurzaam en wordt veel 

gebruikt voor hekwerken en ander tuinmeubilair.

Bolsters
De enkelvoudige langwerpige bladeren zijn donker-
groen en groot. Ze kunnen wel 15 tot 20 cm lang wor-
den. De rechte zij-nerven eindigen in een hulstachtig 
naaldje aan de bladrand. Tegen die donkere kleur van 
de bladeren steken de lange witgele bloemtrosjes 
prachtig af.
De kastanjes zitten in bolsters.  Het is niet makkelijk 
zo'n bolster beet te pakken, want hij prikt nogal.
In het recent gerenoveerde stadhoudersplantsoen 
bij de Stadhouderslaan is een bijzonder exemplaar 
te zien. De bladeren zijn diep ingesneden en boven-
dien wit gevlekt. Hij staat in de schaduw van de hoge 
bomen er achter en heeft om toch wat zonlicht te krij-
gen een bijzondere vorm aangenomen. Gelukkig is hij 
bij de herinrichting van het plantsoen toch gespaard 
gebleven.u

melsoort Endothia parasitica geïmporteerd uit Oost 
Azië. De Aziatische kastanjes hadden daartegen blijk-
baar in de loop der eeuwen immuniteit opgebouwd. 
Voor de inheemse bomen in de VS bleek de ziekte ech-
ter dodelijk. In een tijdsduur van een paar decennia 
waren alle grote exemplaren verdwenen. Sindsdien 
zijn er grote sommen geld uitgegeven en is er van 
alles gedaan om de schimmel aan te pakken om de 
boomsoort te behouden. Helaas tevergeefs. In 1940 
werd de kastanje van de lijst van Amerikaanse bosbo-
men afgevoerd en is daar niet meer op teruggeplaatst. 
Eens te meer werd duidelijk, dat je met het importe-
ren van planten en dieren uit andere continenten niet 
voorzichtig genoeg kunt zijn.
 
Van plaatsnaam naar boomnaam
Ook in Europa heeft de tamme kastanje last van die 
schimmel, maar kennelijk niet zo desastreus als in 
de VS. In Engeland heeft men lang gedacht, dat de 
boom daar van oudsher inheems was. Onderzoek 
heeft echter uitgewezen, dat zijn oorsprong ligt in 
het tegenwoordige Turkije waar hij nog in het wild 
voorkomt. Naar verluid dankt de boom zijn naam aan 
de Turkse stad Kastanaia. De Latijnse naam Castanea 
werd daarvan afgeleid. Zo ook de Franse chataignier 
en het Nederlandse kastanje. De Engelse naam werd 
chestnut.  Via Romeinse veldtochten zijn ze lang gele-

Onder de Nederlandse naam kastanje kennen we twee boomsoorten, die heel weinig met elkaar gemeen hebben.  Alleen 

de bolstervruchten lijken een beetje op elkaar.  Geplaagd worden ze allebei.

Door: Jaap van Loenen

Van de wilde- of paardenkastanje (Aesculus hippo-
castanum) ligt ons de bloedingsziekte, die sinds 

2007 door het hele land zoveel slachtoffers maakte, 
nog vers in het geheugen. Ook de larve van de mineer-
mot -familie van de nachtvlinders- maakt de boom het 
leven zuur. De larven tasten de bladeren aan zodat ze 
halverwege de zomer al bruin worden en afvallen. De 
verminderde conditie die de boom daardoor heeft, 
maakt hem weer extra vatbaar voor de bloedings-
ziekte. De mot is moeilijk te bestrijden, zodat ook in 
de komende jaren veel paardenkastanjes het slachtof-
fer zullen worden.
 
Tamme kastanje
Minder bekend is dat ook de echte of tamme kastanje 
waarover dit stukje gaat, vaak slachtoffer is van een 
ziekte, die zeer moeilijk kan worden bestreden. Tamme 
kastanjes (Castanea dentata) vormden in het begin 
van de vorige eeuw enorme bossen in het oosten van 
de Verenigde Staten. De bomen waren zeer geliefd. Ze 
groeiden snel, waren groot en mooi, leverden uitste-
kend hout en gaven bovendien eetbare vruchten, die 
zeer populair waren. Een bekend Amerikaans kerst-
liedje begint met de tekst: "Chestnuts roasted on an 
open fire ...". Kortom de tamme kastanje was onder-
deel van de cultuur.
Door een ongelukkig voorval werd in 1906 de schim-

Onaangetast en vrijstaand op een groot 
gazon in een park kan de tamme kastanje 
uitgroeien tot een imposante boom.  
Foto: Wikepedia

De kastanjes zitten in bolsters.  
Het is niet makkelijk zo’n bolster 
beet te pakken, want hij prikt 
nogal. 
Foto: Jaap van Loenen



meter lange oprijlaan aan naar de Monsterseweg. 
Voor de aanvoer van bouwmaterialen die per schuit 
werden vervoerd, moesten er vaarten worden gegra-
ven. Die watergangen werden later onderdeel van de 
tuinaanleg die het landgoed verfraaide. 
Om beschutting te creëren tegen de zeewind werden 
allerlei zandwallen opgeworpen. De Monsterseweg 
ligt overigens 1,5 meter boven NAP, op de brede over-
gang van de binnenduinen naar de Oost Madepolder. 
Het landhuis zelf ligt op een duinkopje van 3 meter + 
NAP.  Op oude kaarten is te zien dat Ockenburgh met 
de tuinen toen geïsoleerd in de binnenduinen lag. 

Jacob Westerbaen was arts, dichter en vooral ‘lande-
delman’. Hij experimenteerde met het afgraven van 
duinen en het kweken onder glas en stimuleerde zo 
de ontwikkeling van de tuinbouw in Loosduinen. Met 
zijn dichtende vrienden Jacob Cats op Zorgvliet en 
Constantijn Huygens op Hofwijck wisselde Wester-
baen plantmateriaal uit. Hij maakte het lange gedicht 
Arctoa Tempe (1654) waarin hij ook zijn omgeving 
beschrijft: er sijpelde water uit de duinen en de hout-
wallen gaven beschutting. 
Na het overlijden van Westerbaen in 1670 komt het 
landhuis in andere handen. In 1725 is het zeer ingrij-
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Onlangs is het beheer van het landgoed Ockenburgh overgegaan van de gemeente Den Haag naar het Zuid-

Hollands Landschap. Dat is een goede aanleiding de landschappelijke geschiedenis van dit gebied hier kort 

toe te lichten. Het is opvallend dat dit gedeelte van het oude Loosduinen niet is afgezand.

Stadsnatuur vanaf de straat gezien

Het landgoed Ockenburgh

Door: Frans Beekman Evenwijdig aan de Monsterseweg liep in de Mid-
deleeuwen een halve kilometer zeewaarts de 

Rijnweg, die een oude verbinding vormde tussen 
Monster en Wassenaar. Langs die zandweg stonden 
diverse boerderijen, zoals bijvoorbeeld Solleveld en 
Zandfort (nu het Hyacintenbos). Eén van die hoeven 
dichtbij Loosduinen werd omstreeks 1650 door Jacob 
Westerbaen verbouwd tot landhuis. De Rijnweg was 
toen gedeeltelijk onder het zand van het Polanenduin 
geraakt en daarom legde Westerbaen een ruim 500 

pend verbouwd en in 1851 nogmaals. Het werd toen 
een gepleisterd gebouw in laat-neoclassicistische stijl 
met een sierlijk klokkentorentje en open serre’s. In de 
negentiende eeuw zijn de klingen of binnenduinen 
tussen het landhuis en de Monsterseweg omgevormd 
tot gazons, plantsoen en bos. Langs de oprijlaan is het 
binnenduin toen afgegraven en afgevlakt. Daarom-
heen ligt het gebied, met onder andere het cremato-
rium, op 3 tot 6 meter boven NAP. Naar het verschil 
tussen het natuurlijke en kunstmatig reliëf is detail-
onderzoek gewenst. 
Lange tijd was het zogenaamde afzanden een belang-
rijke ontwikkeling in het duinlandschap. Het zand uit 
de binnenduinen werd verkocht voor de aanleg van 
straten en het ophogen van de nieuwe wijken van Den 
Haag. De ‘afgegeeste’ zandgrond lag een halve meter 
boven het grondwater en was zeer geschikt voor de 
tuinbouw. Dat was dicht bij de stad een goede bestem-
ming. 

Omstreeks 1900 is het landgoed verkocht aan de 
bouwgrondmaatschappij Ockenburgh en zoiets bete-
kent vaak huizenbouw (gedacht werd aan een soort 
Vogelwijk). Dat gebeurde echter niet. Na de annexa-
tie van Loosduinen verwierf de gemeente Den Haag 
in 1931 het landgoed Ockenburgh en bestemde een 
gedeelte tot park. Voor het gebied daarbuiten verkreeg 
de AVN de wandelrechten. Op de vergunning stond: 
‘Kinderen beneden 15 jaar mogen zonder meer worden 
meegenomen’. Als kleuter heb ik daarvan geprofiteerd: 
geen betere klimbomen dan op Ockenburgh. Ook 
wezen mijn ouders op de restanten heide. Na de oor-
log werd het landhuis een jeugdherberg en herinner 
ik mij nog goed met mijn moeder en tantes geholpen 
te hebben bij de schoonmaak.

Op de foto van ca. 1980 is nog iets te zien van de oude 
kleinschalige tuinbouw. Het gaat om het stuk tussen 
de toegangsbrug van Ockenburgh en het tuincentrum 
met z’n kassen. Kenmerkend is de vaart met hoge brug 
om de veilingschuiten onder door te laten varen. Op de 
achtergrond is het duineikenbos van de vogeltuin te 
zien. Langs de Ockenburghstraat telde ik er dit voorjaar 
zeven takkennesten van de blauwe reiger. 
De ontwikkeling rond Loosduinen van binnenduin, via 
het afzanden en tuinbouw naar stedenbouw, is uit dit 
verhaal wel duidelijk geworden. Van alle stadia zijn 
op het landgoed Ockenburgh nog elementen te zien. 
Het nieuwe beheer door het Zuid-Hollands Landschap 
stopt hopelijk de verloedering en de recreatieve erosie 
van dit opmerkelijke landgoed. Het vervallen landhuis 
krijgt een hotelbestemmingu

* Een aardige brochure is nog altijd Westerbaens lusthof 
(1980) door J.A. Nijkamp. Een nieuw informatief boek 
over landgoed Ockenburgh is gewenst.

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

Het landhuis Ockenburgh is gelegen 
in een groot park. In de jaren vijftig 
graasden in een laag gedeelte nog wat 
koeien. Op deze Koeweide, in de winter 
soms schaatsbaan, lopen tegenwoordig 
veel honden (poststempel 1968) 
(collectie F. Beekman)

Uitzicht op tuinbouw en eiken-
bos vanaf de toegangsbrug naar 
landgoed Ockenburgh (ca. 1980). 
Foto F. Beekman (met dank aan 
T.W. Rosmolen voor digitale hulp)
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Als u kiest voor de excursie door het Land van Wijk en Wouden, dan krijgt u de volgende programma-onderdelen:

- Busrit naar Zoetermeerse Plas - Wandeling nieuwe natuur  Schapenwei en Prielenbos (1,5 km) 

- Bezoek boerderij Geertje (met koffie en rondleiding) - Lunch in Stompwijk - Wandeling via Kerkepad naar 

Weipoort (1,5 km)  - Bezoek IJsboerderij  - Bezoek Kaasboerderij (proeverij)  - per bus terug naar vertrekpunt.

Markante landschappelijke elementen onderweg:
Landscheidingsdijk -  Drie Molens van Stompwijk (icoon) - Restanten kapel Wilsveen - Project de 
Nieuwe Driemanspolder voor waterberging, natuur en recreatie - Buytenpark Zoetermeer met daarin 
de dreigende uitbreiding van Snowworld - Zoetermeerse Plas, dreiging uibreiding horecavoorzie-
ningen - Zoetermeerse Meerpolder (historie) - Boerderijen  met speciale bedrijfsvoering - Noord Aa 
- Historisch kerkepad dwars door weilanden - Buurtschap Weipoort (icoon)

Over al deze punten kan een korte uitleg worden gegeven. Voor het overige: zien en belevenu

Als u kiest voor de excursie door Duin - Horst - Weide,  dan krijgt u de volgende programma-onderdelen:

- Busrit naar Boerderij Meijendel (koffie en introductie) - Busrit door Landgoederenzone 
Wassenaar (met deskundige uitleg) naar Maaldrift - Wandeling Eikenhorst naar landgoed Duivenvoorde 

(strandvlakte, veenwatering ca 3,5 km) - Lunch Eiland van Ome Nick (uitleg renovatie landgoed 
Duivenvoorde) - Vervolg wandeling via Kniplaan naar Vliet en langs Vlietland richting Stompwijk (2,5 km) 

- Bezoek veehouderij annex hotelboerderij in Stompwijk + kaasproeverij - Vervolg per bus door 

droogmakerijenlandschap Stompwijk langs Molendriegang - per bus terug naar vertrekpunt.

Belangrijk voor deze excursie:
• Zaterdag 18 juni 2011
• Vertrek 10.00 uur NS-station Voor-

burg (gratis parkeermogelijkheid)
• Per bus naar bestemming
• Inclusief koffie, lunch en proeverij
• Wandeling totaal ca 3 km
• “Zien en beleven”
• Deelname GRATIS voor AVN-leden
• 16.00 uur terug op NS-Voorburg
• Maximaal 40 deelnemers

Belangrijk voor deze excursie:
• Zaterdag 18 juni 2011
• Vertrek 10.00 uur NS-station Voorburg 

(gratis parkeermogelijkheid)
• Per bus naar bestemming
• Inclusief koffie, lunch en proeverij
• Stevige wandeling totaal ca 6 km
• “Veel uitleg en discussie”
• Deelname GRATIS voor AVN-leden
• 16.00 uur terug op NS-Voorburg
• Maximaal 40 deelnemers

Markante landschappelijke elementen onderweg:
Jonge duinen - Vallei Meijendel (icoon)- Oude strandwallen - Landgoederen - Veenweidegebied - 
Dreiging aanleg Rijnlandroute - Horsten - Kasteel Duivenvoorde (icoon)-  Sanering kassengebied  
Voorschoten/Leidschendam - Historische Vliet - Vogelplas Starrevaart (speciaal aangelegd voor 
vogels) - Verschil tussen oude polders en droogmakerijen (hoog  en laag) - Historische boerderijen - 
Molendriegang (icoon) 

Op verschillende locaties en ook tijdens de busreis krijgt u deskundige uitleg en achtergrondinforma-
tie over de ontwikkelingen in het landschap. Zowel over het behoud als de bedreigingen u

Vergeet u niet op te geven ! (zie pag 3)

• excursie@avn.nl

• of 070-3388100 na 18.oo uur
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Geen natuur meer in Den Haag?

De AVN beschermt al sinds 1926 natuur in Den Haag. We 
waren dan ook zeer verbaasd dat de Gemeente sinds 

kort in haar bestemmingsplannen de bestemming “Natuur” 
alleen wil voorbehouden aan Natura-2000 gebieden 
Natuurlijk zijn de N-2000 gebieden onze beste natuur. Om de 
stad hebben we bijvoorbeeld Meijendel en het Westduinpark. 
Die zijn via de Europese wetgeving  goed beschermd. Maar het 
is gelukkig niet zo dat daarbuiten geen natuur is in Den Haag.
Als reden voor deze ommezwaai verwijst het college naar de 
Standaard Vergelijkbare Bestemmings Plannen (SVBP). Maar 
daar staat niet in dat alleen N-2000 gebieden als ‘Natuur’ 
bestemd mogen worden. De Bestemming ‘Natuur’ is volgens 
het SVBP voor ecologische verbindingszones en natuurgebie-
den. 
Volgens de AVN moeten alle delen van de Stedelijke Ecologi-
sche Hoofdstructuur de bestemming ‘Natuur’ krijgen. Zo is het 
tot nu toe. Geen reden dat te veranderen voor komende plan-
nen, zoals die voor de Scheveningse Bosjes. Behalve rijk aan 
natuur, zijn die ook belangrijk voor de ecologische verbindin-
gen tussen de Natura-2000 gebieden Oost- en Westduinen. Zo 
wordt de natuur in Den Haag optimaal beschermd! u

Natuur op de stoep

De Gemeente heeft aangekondigd in een deel van Loos-
duinen en Escamp als experiment het onkruidbestrij-

dingsmiddel Roundup te gaan gebruiken op stoepen. Om 
kosten te besparen. De stoepen worden normaal twee keer 
per jaar geborsteld. Is dat niet voldoende?
Er blijken klachten te komen van mensen die onkruid slor-
dig vinden staan. En volgens de gemeente het meest in deze 
twee stadsdelen. Toch groeit het vooral op plekken waar niet 
wordt gelopen. Is dat erg? Het zijn vaak leuke planten met 
mooie bloemen. Soms zelfs bijzondere soorten. Voor het ste-
delijk milieu is het beter om op  plekken waar toch niet gelo-
pen wordt de tegels weg te halen en wat moois in te zaaien 
of bodembedekkers te planten. Groenstroken absorberen 
CO2 en vangen water op. 
In het middel Roundup zit het werkzame bestanddeel glyfo-
saat dat volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie in klasse 
III valt, ‘slightly hazardous’: niet erg giftig voor de mens. Er 
zijn wel problemen met de stoffen die worden toegevoegd 
aan Roundup, zoals “POEA”. De Scientific American meldde 
recent dat dit menselijke cellen doodt. Roundup kan ook lei-
den tot oog- en huidirritaties. 
Voor de omringende natuur is het gebruik van Roundup 
uiteraard wel belastend. Het middel kan andere planten 
schaden die juist wel gewenst zijn. Het is relatief persistent, 
het breekt dus niet makkelijk af. Als het in het oppervlakte-
water terecht komt heeft het gevolgen voor het waterleven. 
Amfibieën bijvoorbeeld zijn er gevoelig voor. Dunea is een 
groot tegenstander van het gebruik van Roundup. Binnen de 
arealen van waterwinning mag het niet gebruikt worden om 
ieder risico voor het drinkwater uit te sluiten.
Al met al lijkt het dus geen goed idee Roundup te gebruiken. 
Misschien is het beter als we leren leven met wat natuur op 
de stoep. Alsjeblieft geen klachten naar de gemeente over 
onkruid. Vraag ze liever onnodige tegels te vervangen door 
bloemen of groen! u

Van de portefeuillehouders
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Jubileumexcursie

Belangrijk voor deze excursie:
• Zaterdag 18 juni 2011
• Vertrek 10.00 uur NS-station Voorburg (gratis 

parkeermogelijkheid)
• Per bus naar Midden Delfland
• Inclusief koffie en lunch 
• Korte wandeling totaal ca 2 km (u kunt ook 

met de bus meerijden)
• Vaartocht door natuurgebied
• Informatiemarkt over Midden Delfland
• Deelname GRATIS voor AVN-leden
• 16.00 uur terug op NS-Voorburg
• Maximaal 40 deelnemers
• Deze excursie is ook geschikt voor mensen die 

minder mobiel zijn.

Markante landschappelijke elementen onderweg:
Dertiende eeuws landschap met kreken en terpen - Het Zweth als groen-blauwe slinger - Kerkdorp 
‘t Woudt (icoon) - Oud cultuurland met hakhoutbosjes, riet- en hooiland -  Oorspronkelijk laagveen-
gebied met veenpluis en orchissen (icoon) - Oude geulafzetting met historische lintbebouwing - 
Kleinschalig polderland.

Tijdens de tocht krijgt u  achtergrondinformatie over de ontwikkelingen en bedreigingen in Midden- 
Delfland.  Het is tevens Midden-Delflanddag, waardoor veel bezienswaardigheden toegankelijk zijn u

De portefeuillehouders signaleren regelmatig wat er 

gaande is met betrekking tot het groen in de stad. Ze 

schuiven aan bij klankbordgroepen en beheerplatforms, 

schrijven zienswijzen en bezwaarschriften, spreken in en 

lobbyen bij de politiek. Hieronder leest u enkele actuele 

zaken.

Zeldzame helmbloem groeit 
gewoon tussen de straatstenen

Als u kiest voor de excursie door Midden -Delfland, dan krijgt u de volgende programma-onderdelen:

- Busrit naar Midden-Delfland - Koffie en informatie bij De Scheepswerf aan het Zweth - Wandeling 
door Woudsepolder langs calamiteitenberging Delfland (ca 2 km) - Bezoek aan kerkdorp ‘t Woudt inclusief 

15e eeuwse kerk - Lunch aan de Noordvliet in Maasland - Vaartocht door natuurgebied De Vlietlanden - 

Bezoek historische boerderij Avondrust (Zuidbuurt/Vlaardingen), teler van vergeten fruitsoorten met 
verkoop van jam’s, geleien en siropen - per bus terug naar vertrekpunt.

Door:  Caroline de Jong 

Lees verder op pagina 16 
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Het paradijs van Duivenvoorde

voorde kolonel in het leger van de Staten van Holland 
en was in 1614 in staat om de heerlijkheid Voorscho-
ten aan zijn landgoed toe te voegen. Het huis wordt 
opnieuw uitgebreid en vanaf die tijd wordt het meer 
gebruikt als luxueuze zomerresidentie. Dan pas wordt 
er rondom het huis een tuin aangelegd.

Modegrillen
Huis en tuin worden in de daaropvolgende eeuwen 
regelmatig aangepast aan de stijlen en modegrillen 
van de tijd. Op kaarten uit de 17e eeuw treffen we 
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Tijdens het mooiste voorjaar van de eeuw ging de AVN naar landgoed Duivenvoorde.  Het 

landschap bloeide, kleurde en geurde en we waanden ons in het paradijs. Middenin de drukke 

Randstad ligt een icoon van rust en ruimte en we mogen er allemaal van genieten. 

Duivenvoorde behoort tot de oudste landgoede-
ren van Zuid-Holland. In 1226 wordt de naam 

Duvenvoirt voor het eerst genoemd in een acte van 
erfenis. De naam is waarschijnlijk ontleend aan de 
geografische ligging tussen de veenweteringen Duve 
en Voor (later Dobbe en Veur). De plek was slim geko-
zen, want de donjon -de versterkte woontoren- werd 
gebouwd op een droge zandbult, terwijl het veen in 
de omringende strandvlakte geschikt was voor agra-
rische activiteiten. Landgoederen moesten immers in 
hun eigen levensbehoeften kunnen voorzien.

Uniek voor Duivenvoorde is, dat het altijd via overer-
ving in dezelfde familie is gebleven. De eerste eige-
naar Alewijn van Wassenaer noemde zich al Heer 
van Duvenvoirde en die titel is sindsdien synoniem 
geweest voor de familienaam. Ook toen het landgoed  
geërfd werd door de vrouwelijke lijn en de familie-
naam daardoor wijzigde.

In de afgelopen 785 jaar heeft de geschiedenis zijn spo-
ren nagelaten. Ook Duvenvoirde ontkwam niet aan de 
stormen der historie. De donjon werd verwoest tijdens 
de Hoekse en Kabeljauwse twisten, maar in vredestijd 
weer opgebouwd als kasteel. In de Tachtigjarige oor-
log koos de kasteelheer de kant van de Geuzen. Een 
juiste keus, want na de strijd werd Arent van Duiven-
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Door: Aletta de Ruiter

rondom het huis een vierkant park met singels, dat in 
de 18e eeuw wordt gemoderniseerd tot een formele 
Franse tuin met strakke assen, perkjes en doolhoven.
De zandstenen tuinvazen met mythologische scenes, 
die nu op de brug langs de voorgevel staan, herinneren 
aan die tijd.. Die tuin raakte na de dood van Arent IX 
verwaarloosd en pas toen zijn opvolger Nicolaas Johan 
Steengracht het landgoed erfde, werd er opgeknapt en 
werd de tuin opnieuw aan het modebeeld aangepast. 

Sprookjesachtig landschap
Die 19e eeuwse Engelse landschapstuin kunnen we 
nog steeds bewonderen. Een schijnbaar natuurlijk 
boslandschap  met slingerpaden en kronkelbeekjes. 
De ontwerper was de beroemde landschapsarchitect 
Jan David Zocher jr., die de tuin in 1849 opleverde. Hij 
was liefhebber van veel zichtlijnen. Vanuit het land-

huis moest je naar alle kanten een 
doorkijkje hebben naar het omrin-
gende landschap. Zo creeerde hij 
een spookjesachtige omgeving met 
heel veel variatie. We treffen nog een 
flink aantal bomen dat de anderhalve 
eeuw tussen aanplant en heden heeft 
overleefd. Een daarvan is een taxus 
die met brede vertakkingen in zijn 
eentje staat te pronken op het gazon 
naast het landhuis. Taxusbomen kun-
nen wel 2000 jaar oud worden, dus 
dit is nog een jonkie. Op andere zicht-
locaties staan twee bomen met con-
trasterende kleuren pal naast elkaar. 
Een typisch Zocheriaans grapje om 

een groene en rode beuk samen te laten opgroeien, 
waarbij de kruin van de tweeling is vergroeid met ver-
schillende bladkleur. 

Voorjaar op zijn mooist
Om die reden is het voorjaar wellicht het mooiste sei-
zoen om Duivenvoorde te bezoeken. De kleurenpracht 
van al die verschillende bladtinten komt dan het best 
tot zijn recht. Maar het zijn niet alleen de bomen die 
kleuren. In de struiklaag herkennen we alle inheemse 
soorten die op deze grondsoort thuishoren. En omdat 
het al weken achtereen mooi weer is, staat alles tege-
lijk in bloei. In de boszoom staat lijsterbes naast vlier 
en hazelaar. De vogelkers hangt afgeladen met sterk 
geurende bloemtrossen. Meer naar achteren onder 
de bomen steekt de hulst donker af tegen het juist 
uitrollende varenblad. Overal is de bodem bedekt met 
voorjaarskruiden. Veel stinzeplanten als bosanemoon 
en wilde hyacint, maar ook witte en paarse dovene-
tel, koekoeksbloem en ereprijs. De eerste geurende 
bloemen van de kamperfoelie trekken insecten aan. 
Ook daarvan zijn er genoeg. En overal kwinkeleren de 
vogels.
Verder is het stil in Duivenvoorde. Geen drommen 
bezoekers die het park overspoelen. Hoe dat komt? De 
eigenaar van het landgoed vraagt een bescheiden 
toegangsprijs van 1 euro. Het kaartje geeft tevens toe-
gang tot de Horsten. Honden zijn niet toegestaan en je 
mag er uitsluitend wandelen. Deze restricties zijn vol-
doende om de openstelling te beperken voor de ware 
liefhebbers. En verder rijdt de boswachter regelmatig 
een rondje, om te kijken of u zich aan de regels houdt.
Zo blijft het er een paradijs u
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Internationaal Strafhof (ICC)

Het nieuwe Internationaal Strafhof komt op de 
plek van de huidige Alexanderkazerne aan de 

Van Alkemadelaan. Het terrein ligt pal naast een 
Natura-2000 gebied. Daarom neemt de AVN deel aan 
de Klankbordgroep waarin belanghebbenden hun 
kennis kunnen delen met de projectleiders. De laatste 
stand van zaken gaat hierbij.
De eerder geplande parkeergarage van twee verdie-
pingen, onder een duin van piepschuim gaat niet door 
omdat het te duur is. Het parkeerterrein wordt nu  op 
maaiveld niveau aangelegd, aan beide zijden van het 
gebouw. Daarmee wordt een groter oppervlak ver-
hard. Het grotere parkeerterrein wordt onderbroken 
en omgeven door duinen met bomen. Daardoor zul-

len er meer bomen kunnen blijven/komen dan bij het 
eerdere plan.
Het goede nieuws is dat de ‘plaza’ die als steenvlakte 
aan de voorkant van het complex gepland was, wordt 
vervangen door een soort netwerk van paden met 
daartussen veel groen. Het wordt voor iedereen toe-
gankelijk. Dat is een stuk waar nu veel bomen staan. 
Het ligt naast een ecologische verbindingszone.
Het ICC zelf zal bestaan uit een rij torens, omgeven 
door een soort tankgracht. De tankgracht wordt min-
der diep dan aanvankelijk gepland. De hoogste toren 
(45m) wordt van glas, met een groene inwendige aan-
kleding. Wij hebben al eerder onze zorgen uitgespro-
ken over het risico van vogelbotsingen tegen het glas. 
Volgens een recente publicatie in het vogelblad Ibis is 
het probleem dat vogels door de stand van hun ogen 
aan weerszijde van de kop slecht vooruit kijken. In Den 
Haag heeft het ministerie van VROM, waar ook veel 
glaspuien in verwerkt zijn, veel last van vogelslachtof-
fers. Het is dus een serieus probleem, waar we serieuze 
aandacht voor willen vragenu

Beheersverordening Westbroekpark

Het Westbroekpark is  een prachtig park, waar 
velen van genieten! Ten behoeve van de nieuwe 

beheersverordening heeft de AVN een zienswijze 
ingediend met aanbevelingen voor verbeteringen.  
Daarvan is veel overgenomen door de Gemeente. 
Bijvoorbeeld over het deel langs de Cremerweg, dat 
belangrijk is voor de ecologische verbindingen. Daar 
ligt ook Korfbalvereniging KVS, die nu op papier min-
der beperkingen heeft m.b.t. aanleg van kunstgras. 
We gaan ervan uit dat de club zich zal houden aan de 
afspraken die destijds zijn gemaakt! u

Van de portefeuillehouders Van de portefeuillehouders

Aandacht voor hoge harde oevers

Op veel plekken in de stad is de gemeente bezig 
met de renovatie van oeverbeschoeiingen. Tot 

onze verbazing worden op plaatsen waar eerst een 
groen oevertalud aanwezig was, nu hoge harde oever-
beschoeiingen aangelegd. Sloten in het Zuiderpark en 
Den Haag Zuid-West zijn op die manier tot goten voor 
oppervlaktewater gedegradeerd. De harde kanten 
dienen om het uitzakken van het talud te voorkomen. 
Vaak zijn het grastaluds waar regelmatig een zware 
maaimachine overheen moet.  Voor de natuur is de 
aanleg van de hoge harde oevers een rechtstreekse 
ramp. Kleine zoogdieren die in het water vallen, kun-
nen er niet meer uitkomen en verdrinken. Dit gebeurt 
nogal eens met egels. Maar ook jonge eendjes zullen 
niet op de oever kunnen komen om te drogen. Het 
dons van deze pulletjes is nog lang niet waterdicht. Als 
de jongen niet regelmatig op de kant kruipen om op 
te drogen, raken ze onderkoeld en verdrinken. Onno-
dig om te zeggen dat amfibieën, waterinsecten en alle 
andere fauna die regelmatig de interactie tussen nat 
en droog moet maken hier geen schijn van kans meer 
hebben. De AVN heeft dit probleem reeds aangekaart 
tijdens het Stedelijk Groenoverleg. We zullen naar een 
technische oplossing moeten zoeken om dit oeverpro-
bleem weer in evenwicht te brengen met de natuuru

Broedvogelterritoria uitgesnoeid

Bosvogels hebben in de stad vaak moeite om 
een rustige ongestoorde nestplaats te vinden. 

In tegenstelling tot stadsvogels als kraaien, duiven, 
eksters en andere hoogtebroeders, nestelen bosvogels 
meestal op of nabij de grond of in spleten en holtes 
van oude bomen. Dat er toch vrij veel roodborstjes, 

heggemussen, fitissen, mezen, tjif-tjaffen en ander 
klein gevleugeld grut in de stad broedt, is te danken 
aan verwilderde bosschages langs sportvelden, sin-
gels, tuinen en spoorbanen.
Helaas is de rust op die plekken afhankelijk van de 
voorwaarden die het groenbeheer in de stad eraan 
stelt. Steeds vaker worden de groene singels rond 
sportvelden uitgesnoeid uit veiligheidsoverwegin-
gen, verwilderde oeverplekjes opgeruimd en opnieuw 
ingeplant en spoorwegtaluds uitgemaaid. Den Haag 
‘Schoon, Heel en Veilig’ wint het van Den Haag ‘Groen 
en Klaterend’. Want opgeruimde broedplekken voor 
vogels bestaan niet. Als onze avifauna geen veilige 
ongestoorde nestplaats kan vinden, dan wordt het 
broedseizoen gewoon overgeslagen. Jammer, dit jaar 
geen kinderen. Bosvogels kunnen zich vanwege hun 
korte levensduur eigenlijk niet permitteren om een 
jaartje over te slaan. De soort zal op die plaatsen dan 
ook direct een terugval maken. De AVN wil, in samen-
werking met de Haagse Vogelbescherming, meer 
aandacht gaan vragen voor broedplekken in de stad. 
Een leidraad voor het groenbeheer. We komen er op 
terugu

Uitgesnoeide singel in Mariahoeve. 
Eerst een veilige plek voor broedvogels, 
nu worden er honden uitgelaten.

Het speelveld van korfbalvereniging 
KVS  is ‘verhard’ met kunstgras., 
maar ligt wel middenin de stede-
lijke ecologische verbindingszone 
naast het Westbroekpark.

Door:  Caroline de Jong 
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Westduinpark op de schop ?
Er is veel rumoer rond het Westduinpark. Er zijn plannen voor grootschalige 

boomkap en afgraven van bosschages. De duinen moeten weer gaan stuiven, 

daarover worden heel veel vragen gesteld. AVN-leden maken zich ongerust. 

Wat is er in hemelsnaam aan de hand?

Het Westduinpark is onderdeel van de Neder-
landse kustlijn en behoort geologisch tot de 

jonge kalkrijke duinen. Samen met de rest van het-
Nederlandse kustgebied is het aangewezen als 
beschermd landschap van de Europese Natura 2000 
richtlijn.  Die status garandeert dat de duinen voor de 
toekomst als natuurgebied behouden blijven. Dat is 
een zekerheid, waar de AVN als natuurbeschermings-
organisatie erg blij mee is.

Bescherming alleen is voor een landschap echter niet 
voldoende. Er moet ook onderhoud plaatsvinden. Dat 
is nodig omdat dit duinlandschap sterk door de mens 
is beïnvloed. Vooral in de laatste eeuw zijn er veel ver-
keerde dingen gebeurd in het duin. Het is decennia-
lang meer als park beheerd dan als natuurgebied. Er 
zijn bomen en struiken geplant die er helemaal niet 
thuishoren. Verder is er vuilnis gestort, zijn er bunkers 
gebouwd, wordt er intensief gerecreëerd en worden 
er honden uitgelaten. En net als overal in Nederland 
valt er zure regen uit de lucht die de bodem aantast. 

Al deze invloeden hebben ervoor 
gezorgd dat het Westduinpark lang-
zaam is overwoekerd en vervuild. 

Beheerplatform
Al tien jaar lang buigt het Beheer-
platform  Westduinpark zich over een 
nieuw beheerplan voor het gebied. 
Daar mag de AVN ook haar wensen 
op tafel leggen. Uit de inventarisaties 
blijkt dat het park is dichtgegroeid met bomen, strui-
ken en grassen die er niet thuishoren en die de oor-
spronkelijke vegetatie overwoekeren.  Wat ook duide-
lijk werd, is dat er ernstige verstoring optreedt omdat 
er teveel asfaltpaden door het gebied lopen; waardoor 
het niet alleen door wandelaars wordt gebruikt, maar 
er ook gemotoriseerd vervoer dag en nacht door het 
duin rijdt.  Verder zijn er veel sluippaden in het stu-
weel ontstaan omdat strandtoeristen graag de kortste 
weg zoeken. Dat werkt zeer verontrustend op de fauna 
die het duin juist nodig heeft als rust- en broedplaats. 

Kortom, het Westduinpark voldoet bij lange na niet 
aan de voorwaarden die gelden voor een duurzaam, 
goed onderhouden natuurgebied.

Wat moet er dan gebeuren?
In het beheerplan dat de gemeente Den Haag samen 
met de Provincie heeft opgesteld staan een drietal 
zaken die als eerste moeten worden verbeterd. Zo 
krijgt het oppervlak  ‘grijs duin’ voorrang om te worden 
uitgebreid.  Moet er meer dynamiek in de witte duinen 
langs de zeereep komen en is er een stuk aangewezen 
voor herstel van een vochtige duinvallei. 

Grijsduin
Grijsduin is de typering voor soortenrijk duingrasland, 
waarin een hoge biodiversiteit aan bloeiende duin-
kruiden in combinatie met mossen en korstmossen 
voorkomt. De planten van dit habitattype zijn vrij 
zeldzaam, omdat ze alleen op voedselarme plekken in 
de duinen groeien. Om het areaal ‘grijs duin’ te vergo-
ten zal duinvreemde vegetatie moeten verdwijnen en 
moet de voedselrijke humuslaag verwijderd worden. 

Natte Pan
Het herstel van de vochtige duinvallei gebeurt op een 
plek die vroeger ook de natste plek van dit duingebied 
was. De grondwaterstand van het Westduinpark is 
vanwege verbossing sterk gedaald (bomen nemen 
immers meer vocht op dan kruidenvegetatie). Daarom 
moet de Natte Pan een stuk worden afgegraven tot 
op het huidige grondwaterniveau. Verder zullen de 
oevers worden afgeplacht om de voedselrijke laag te 
verwijderen.  In de toekomst kunnen we op deze plek-
ken dan weer parnassia en allerlei orchidee-soorten 
verwachten. Planten die nu niet meer in het Westduin-
park voorkomen.

Het Westduinpark is volgegroeid 
met bomen en struiken die er niet 
thuishoren. Abeel, rimpelroos, esdoorn 
en sneeuwbes overwoekeren de 
originele duinvegetatie en zorgen 
dat de duinbodem uitdroogt.

Een natte duinvallei is niet meer 
dan een ondiepte in het duin op 
het niveau van het grondwater. 
Afhankelijk van regen of droogte 
zal het waterpeil fluctueren. De 
plasjes zijn een prima broedplaats 
voor amfibieën en op de oevers 
groeit zeldzame duinflora.

Meer dynamiek
De ingreep met de grootste impact is misschien wel 
de wens om het duin achter de zeereep weer dyna-
mischer te maken. Stuivend zand uit zandkuilen en 
kerven zijn nodig om de aanvoer van kalkrijk zand op 
een natuurlijke manier door de wind over het duin 
te verspreiden. De specifieke vegetatie van het grijze 
duin is namelijk afhankelijk van kalk in de bodem. In 
de afgelopen eeuw is er vooral aan de oppervlakte veel 
kalk opgelost door de zure regen die ten gevolge van 
de CO2-uitstoot in neerslag naar beneden viel.  Zonder 
deze beheermaatregel is een succesvolle uitbreiding 
van het grijze duin uitgesloten.
Was de overlast van stuivend zand in het verleden ech-
ter niet de reden om het duin juist vast te leggen?  Dat 
is waar, maar zeker is dat de overlast toen werd ver-
oorzaakt door een heel groot gebied dat uit kaal zand 
bestond. Nu wordt alleen op beperkte schaal achter 
de zeereep ‘gestoven’.  Het duinbos van het binnen-
duin blijft in tact, zodat bij storm het zand daar wordt 
opgevangen.

Aanpassen padenplan
Om meer rust te brengen in het Westduinpark zal het 
padenplan worden aangepast. Het asfalt gaat eruit. 
De doorgaande paden naar het strand blijven verhard, 
fietspaden worden verbeterd 
en de overige paden krijgen 
geen verharding. Op die manier 
wordt voorkomen dat auto’s 
en brommers dwars door het 
duin crossen. De wandelende 
liefhebber ervaart meer natuur 
en vooral de natuur zelf ervaart 
meer rust. Daar is de AVN het 
van harte mee eens.u

De larven van padden en kikkers (dikkopjes 
en kikkervisjes) doen het uitstekend in de 
plassen van de natte duinvalleien. Voor het 
Westduinpark is het de kans om de rugstreep-
pad te laten terugkeren in het gebied.

Een stuifkuil zorgt niet alleen voor 
stuifzand, maar biedt ook een 
habitat aan specifieke diersoor-
ten die in het duin thuishoren.

Door: Aletta de Ruiter
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Door:  Adri Remeeus

doorns als vertrekpunt voor zijn korte baltsvlucht, die 
hij van een krassend liedje voorziet.
Kijk: een koolmees verdwijnt in een boomholte; soms 
is het inventariseren van broedvogels inderdaad mak-
kelijk. Ook de fitis, die af en aan vliegt met nestma-
teriaal, verraadt zijn nest in aanbouw. Maar bij het 
inventariseren van broedvogels gaat het niet om het 
zoeken naar nesten, maar om het uiteindelijk in kaart 
brengen van leefgebiedjes. Met zijn zang verdedigt 
iedere vogel een territorium. Deze territoria komen 
uiteindelijk terecht in een landelijke database, zodat 
landelijke populatieontwikkelingen in de vogelstand 
op de voet kunnen worden gevolgd.

Aan de rand van het duinmeer
Een drinkende ree vlucht weg; de meerkoeten reage-
ren geagiteerd. De nevelvelden zijn nog net zichtbaar 
als dunne, haast doorzichtige, slierten zijde. Het water 
is rimpelloos.
De eenden worden geturfd. Het zijn voornamelijk 
kuif- en tafeleenden, maar ineens verschijnen een paar 
vosrode koppen, voorafgegaan door knalrode snavels, 
in beeld: krooneenden. Deze eendensoort broedt pas 
sinds enkele jaren in onze duinen. Deze mannetjes 
zwemmen en duiken wat, hun vrouwtjes broeden 
geduldig de eieren uit. Kleine karekieten laten hun 
monotone zang (karre-karre-kiet-kiet) horen vanuit 
de rietvelden, die het meer omlijsten.

Schelle geluiden
In de lucht klinkt een schelle roep. Een groepje groen-
pootruiters volgt in snel tempo de kustlijn naar het 
noorden. Merkwaardig eigenlijk; in de duinen sta je 
jezelf al een ongeluk te tellen, vele vogels zullen al 

Een erg vroege ochtend in de duinen

in het binnenland (zeker in grote bosgebieden als de 
Heuvelrug en de Veluwe) komt hij maar mondjesmaat 
voor. Een gekraagde roodstaart wordt hoorbaar wak-
ker, nevelslierten boven de duinmeren beloven veel 
goeds, in het oosten wordt de nachtelijke hemel al 
lichter, ongemerkt begin ik sneller te trappen.

De inventaris wordt opgenomen
Met de plattegrond van het telgebied in de hand en de 
verrekijker in de aanslag zet ik voorzichtige schreden; 
wat ziet de wereld er toch anders uit in het donker, ook 
al kom je er al 40 jaar.
Maar de geuren en de geluiden van herkenning zijn er: 
de aardse lucht, die opstijgt uit een met riet begroeid 
valleitje, mengt zich met de subtielere geuren van mei-
doorn en hondsroos. Het bigachtige gekrijs dat uit het 
riet opstijgt, is van een waterral; wat leuk, zeg! Zal hij 
blijven of is het toch nog een late doortrekker? Het 
wordt lichter en lichter, mijn kaart raakt steeds meer 
gevuld met afkortingen van vogelnamen en andere 
hiëroglyfen.

Zang in volle omvang
Dit is waar je het allemaal voor doet; slaaptekort is iets 
om later in te halen. Wat een koor en wat een genot 
om hier naar te luisteren. Het is altijd weer een sport 
om de tuinfluiters en zwartkoppen te lokaliseren in 
het dichte struweel. Wat dat betreft, maakt de gras-
mus het makkelijker; deze soort gebruikt meestal mei-

Wat is er mooier dan een (hele) vroege ochtend in de duinen. De geuren, de kleuren, de zang van vogels en altijd 

weer die verrassing. Bent u uitgeslapen? Gaat u mee?

Om half vier in de nacht maakt een ferme klap 
een eind aan de herrie. Die herrie betrof niet een 

roepende uil, maar een wekker. Nog één keer draai ik 
mij om en……ik zet door. Na een ontbijt sluip ik zo stil 
mogelijk weg. Al jarenlang tel ik in het voorjaar  broed-
vogels in Meijendel. 

Op weg… de stilte in
Een fietstocht voert mij door de villawijken van Was-
senaar. De sterrenhemel en een zuchtje zuidenwind 
voorspellen een prachtige dag. De roodborst neemt 
hier al een voorschot op; deze soort zingt vaak de hele 
nacht door, vooral in de buurt van brandende straat-
lantaarns.
Een schel kèè-wik langs de eeuwenoude Buurtweg 
verraadt de aanwezigheid van een vrouwtje bosuil, 
die kennelijk op zoek is naar haar partner. Nog verras-
sender zijn de twee reeën, die met subtiele mondbe-
wegingen van een tuinheg staan te snoepen. Als ze 
mij ontwaren, steken ze de straat over en vluchten een 
andere tuin in.

Het duin in
Het is nog ruim een kwartier fietsen naar het telge-
bied, maar gelukkig ben ik niet alleen. De ene na de 
andere nachtegaal heft zijn luide zang aan. Weinigen 
zullen zich realiseren dat wij ons met al die nachtega-
len in een bevoorrechte positie bevinden. De duinen 
vormen namelijk een waar bolwerk voor deze soort; 

jongen hebben, en die groenpoten haasten zich en 
hebben nog een lange vlucht voor de boeg voordat zij 
eindelijk aan broeden toekomen. Snelheid is gewenst 
in de korte noordelijke zomer.
Een zomerse afsluiting… en alweer een schel geluid
De inventarisatie is achter de rug. Nou, nog een laatste 
extra rondje dan. De ochtend is te fraai om nu al los 
te laten, de zon schijnt flink en de temperatuur stijgt 
rap. Nog steeds proberen enkele zangvogels enthou-
siast mijn aandacht te trekken. De braamsluiper  vliegt 
zelfs hoorbaar met mij mee, maar de plattegrond blijft 
onaangeroerd. Die braamsluiper staat al geboekt, 
maar weet hij veel.
Een fel geschetter trekt mij naar twee eksters, die 
geagiteerd rondvliegen en steeds naar de grond dui-
ken. Als ik nader trekken ze zich stilletjes terug; van-
uit een boomtop volgen ze mij. Wat is er toch aan de 
hand?

Wat een afscheid
Drie jonge vosjes mogen van hun moeder de burcht 
verlaten (of zijn zij eigenwijs en hadden ze dat zelf 
zo besloten?). Twee zijn er druk met elkaar aan het 
ravotten, waarbij ze vooral interesse hebben in hun 
staarten; interessant speelgoed. Het derde vosje vindt 
het allemaal wel goed en neemt genoegen met wat 
duindoorntakjes. Ja… die steken als je ze onvoorzichtig 
oppakt.
Na een tijdje verdwijnen ze in het hol. Het valt nu 
pas op dat ook de vogelzang verstomd is. Het zwoele 
weer zorgt er voor dat de libellen gaan rondvliegen. De 
boomvalk weet daar wel raad mee; zijn tafel is gedekt. 
En ook ik haal mijn lunch (of is het brunch) tevoor-
schijn. “What a wonderful day”.u

Berberis bloeit uitbundig geel 
en verspreidt begin mei een 
heerlijke geur in de duinen
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ContactgegevensVrijwilligersnieuws

Portefeuillehouders AVN
Fred Vorstman Noord-Westelijke Hoofdroute
Anke de Hoop Vlietzone/Ypenburg
Aletta de Ruiter Bewonersprojecten, Ecologie
Jan Kees in ’t Veld Rijswijk, 
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, Ecologie
Jos Verhoeff Kijkduin, Scheveningen haven
Tim de Frel Mariahoeve, Haagse Bos

Coördinatoren
Bas Steenks Boomzaken en kapvergunningen
Marti Terpstra Groenwerkgroep
Wil van der Poll Informatie kraam
Aletta de Ruiter Vrienden van Ockenrode
Fred Vorstman Werkgroep Bufferzones

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

geoogst. Dat door de financiële crisis er voor-
lopig geen planuitvoering plaatsvindt is een 
dikke teleurstelling. Elders in haar gebied heeft 
Loes de smaak van overtuigende overwinnin-
gen gelukkig wel kunnen proeven, zoals in het 
Wijndaelerplantsoen, Madestein, de tuin van de 
Internationale school, enz. Met pijn in het hart 
neem ik afscheid van haar als portefeuillehou-
der. Wat ik het meest zal missen? Haar “bulde-
rende lach en haar grappige echtgenoot”. Die 
twee horen zo bij elkaar, daar komt geen AVN 
meer tussenu

Bas Steenks gedecoreerd

Op 9 april 2011 heeft het Hare Majesteit de 
Koningin behaagd de versierselen van Lid 

in de Orde van Oranje-Nassau toe te kennen aan 
Bas Steenks wegens zijn jarenlange en inten-
sieve toewijding aan de gymnastiekvereniging 
Die Haghe, uitgereikt door burgemeester Jozias 
van Aartsen tijdens de reünie ter ere van het 85 
jarig jubileum van de sportclub. De burgerva-
der vergat niet uitvoerig de overige vrijwillige 
verdiensten van Bas te vermelden. Daarbij is hij 
sinds 2007 dè boomdeskundige van de AVN en 
lid van de Adviesraad Monumentale bomen. De 
belangstelling  was groot. Onder de aanwezi-
gen uiteraard ook 
de gehele familie en 
een delegatie van de 
AVN. 
Het bestuur en alle 
vrijwilligers van 
de AVN feliciteren 
Bas van harte met 
deze welverdiende 
onderscheidingu 

ken, een man van z'n woord. Ik twijfel dan ook 
geen moment: Dick...., die zien we zeker terug! 
Maar op dit moment mag hij zich overladen 
weten met dank en lof van een AVN die er trots 
op is zo'n knappe, degelijke bestuurder in haar 
midden (gehad) te hebbenu.

Afscheid van Loes van Zee, 
portefeuillehouder  Loosduinen.

Het is nu definitief. Loes trekt zich terug. Niet 
omdat zij de inspanning voor de natuur en 

het groen in Den Haag niet meer boeiend en 
noodzakelijk vindt, maar omdat het gewoon-
weg genoeg is geweest. Ruim 7 jaar heeft zij 
keihard gewerkt aan behoud en ontwikkeling 
van de groene infrastructuur in haar deel van 
de stad. Dat is met o.a. Kijkduin en de West-
landse Zoom sowieso al een heel interessant 
gebied, maar voor een PH werd het nog uitda-
gender doordat in de structuurvisie 2020 voor 
Den Haag, onder de 
titel Wereldstad aan 
Zee, een integrale 
gebiedsontwikke-
ling voor Kijkduin 
werd aangekon-
digd. Al haar kennis, 
groeiende ervaring, 
diplomatieke onder-
handelingskunde en 
charme is, in de bijna 3 jaar dat de opmaak van 
het Masterplan Kijkduin heeft geduurd, door 
Loes zodanig benut dat er een eindresultaat uit-
rolde dat voor het landschappelijk schoon en de 
natuur als optimaal kan worden gekenschetst. 
Duizenden uren heeft zij er ingestoken en  en 
passant de waardering van de ambtenaren 

Dick Ooms zwaait tijdelijk af

Onze vicevoorzitter Dick Ooms legt zijn 
bestuursfunctie voor een paar jaar neer. 

Hij wil zich geheel wijden aan het schrijven van 
een proefschrift. Als oud-militair heeft hij de 
discipline om zoiets binnen een gestelde tijd te 
voltooien. Bovendien hebben wij als AVN erva-
ren dat hij een begenadigd schrijver is. Maar 

die 2 eigenschappen 
zijn niet voldoende 
om de doctorstitel te 
verwerven:hij moet 
uiteindelijk een 
wetenschappelijk 
verantwoord werk-
stuk presenteren en 
dat kost tijd. Meer 
dan 11 jaar was Dick 

lid van ons bestuur,bijna die hele periode als 
vicevoorzitter. Een betere plaatsvervanger kan 
ik mij nauwelijks voorstellen. Maar behalve die 
steun voor mij persoonlijk,was vooral zijn voor-
zitterschap van de PH-vergadering van eminent 
belang voor de vereniging. Zo hield hij het over-
zicht over de belangrijkste activiteit van onze 
club,nl. het werk in de stadsdelen en in het bui-
tengebied van Groot Den Haag. Met dat laatste 
blijft hij zich gelukkig nog enige tijd bemoeien, 
tot aan de jubileumconferentie die we (waar-
schijnlijk begin volgend jaar) aan de 2 Rijksbuf-
ferzones bij Den Haag zullen wijden. Nog een 
derde goede eigenschap van Dick manifesteert 
zich daarmee, nl  trouw aan gemaakte afspra-

Door: Frits Prillevitz



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.

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. 28 mei 2011  Verzamelen 10.00 uur Adres:  parkeerterrein station Mariahoeve, zijde Voorburg 
Laarzenpad en broekbos (ca 1,5 uur)
Aan de Leidschendamse zijde van de Duivenvoordsepolder liggen vochtige elzenbosjes. Deze zogenaamde broekbosjes werden 
vroeger gebruikt om geriefhout te oogsten. Nu voert een laarzenpad door moeras en hoogopschietende stammen naar de Schenk, 
vanwaar je een prachtig uitzicht op de polder hebt. Bos en weidevogels zijn hier binnen handbereik. Laarzen aan en verrekijker mee
 
Zat. 18 juni 2011  Verzamelen 10.00 uur Adres:  Stationsplein, Voorburg,  (bereikbaar met bus 23, 26, 28, 39 en NS)
Jubileumexcursie (ca 6 uur)  (Gratis voor leden - voor niet-leden € 10,- )
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. Keuze uit 3 routes. Opgave verplicht:. 
Zie ook pagina 3 + 10 t/m 12

Zat.  21 mei,  4 juni 2011 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 gewone 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)


