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Het is stil in de stad. Vakantietijd. Ja,maar het is ook 
stil op de negen bouwplaatsen uit de structuurvisie 
“Wereldstad aan Zee” waar de gemeente Den Haag een 
paar jaar geleden nog het voornemen bekend maakte 
om tot aan het jaar 2020 dertig duizend woningen te 
zullen bouwen. De financiële en economische crisis 
gooide evenwel roet in het eten. Nou was die ‘hap’ van 
30.000 woningen ook wel erg groot en de AVN heeft 
er indertijd bij de verantwoordelijke wethouder(s) op 
aangedrongen om met een realistische verkenning 
van de bevolkingsontwikkeling, de keuze voor zo’n 
grote bouwopgave beter te verantwoorden. 

Nul op ons rekwest, dat hebben we gekregen en dus 
hebben we jarenlang mee- en ingesproken op nota’s 
van uitgangspunten en masterplannen. En dat alle-
maal ter voorbereiding van bestemmingsplannen 
waarin de hoge verwachtingen hun uiteindelijke vorm 
zouden krijgen. Maar ook die inspanning bleek voor 
een groot deel voor niets te zijn. Niet alleen staat bijna 
overal de bouwactiviteit op een zacht pitje en is op een 
enkele uitzondering na -zoals in Scheveningen Haven, 
het Centrum en bij Eurojust in de internationale zone- 
de verdere planontwikkeling stilgelegd, nu voorspelt 
de wethouder voor bouwen en wonen zelfs het einde 
van ‘het tijdperk van de projectontwikkelaars’. Het 

kan verkeren, dat is wel het minste dat je na zo’n voor-
spelling durft op te merken. Kleinschaligheid, dat wil 
zeggen: realisatie van kleine bouwprojecten her en 
der in de stad, dat is de toon die nu gezet wordt en 
zelfs burgers worden aangemoedigd om zelf te gaan 
bouwen. Vooralsnog is de AVN best tevreden met de 
ommezwaai die nu gemaakt wordt.
 
De rust in de stad staat in schrille tegenstelling tot 
de onrust in het buitengebied. De streng beschermde 
open gebieden tussen Leiden, Zoetermeer en Den Haag 
en tussen Rotterdam en Den Haag worden bedreigd 
doordat het Rijk de stekker uit het meer dan 50-jarige 
Rijksbufferzone-beleid trekt. Door dat beleid zijn die 
gebieden open gebleven en hebben zij nog hoge land-
schappelijke waarden. Onze leden die het voorrecht 
hadden kortgeleden mee te gaan op excursie, hebben 
met eigen ogen kunnen zien dat het nog meer dan de 
moeite waard is om ons, samen met andere belangen 
organisaties, in te spannen om deze gebieden open en 
groen te houden. De komende maanden zal het werk 
van de AVN daar dan ook in hoge mate op gericht zijn. 
We houden u van onze inspanningen op de hoogte u
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Die ondergroei wordt door de beuk op twee 
manieren bestreden. Zo zijn de blaadjes in 

de kroon zo gerangschikt dat er nauwelijks licht 
tussendoor kan en licht is een voorwaarde voor 
plantenleven. Minder bekend is dat de boom gif 
afscheidt dat als “onkruidverdelger” functioneert. 
Dit gif, fagine genaamd (van Fagus de Latijnse 
soortnaam voor de beuk), zit ook in beukennootjes. 
In geringe concentratie kan het voor de mens geen 
kwaad. Voor sommige dieren is het echter wel dege-
lijk gevaarlijk en de ondergroei kan er niet tegen.

Bos als een kathedraal
In volle wasdom is een beukenbos een soort gesloten 
leefgemeenschap waarin de bomen verschillende 
taken vervullen. Je kunt je zo’n bos voorstellen als 
een afgeplatte bol. De buitenste rij bomen heeft 
de takken, dus ook de bladeren, tot heel laag bij de 
grond. Dit ter bescherming van de stammen. De 
dikke kurkachtige schors die de meeste bomen heb-
ben, ontbreekt bij de beuken bijna geheel waardoor 
de stam erg kwetsbaar is voor directe zonnestraling. 
Bekend zijn gevallen waar bij het verbreden van een 

weg die buitenste bomenrij werd verwijderd. De 
onbeschermde bomen daarachter stierven af en zo 
kostte die kleine ingreep ten slotte een heel bos.
Binnen in het beukenbos groeien de bomen hoog 
op in de strijd om licht. Bovenin vormen de bla-
derkronen als het ware een dak. Dit heeft in het 
bos een regulerende werking op het klimaat. 
In de zomer blijft het er wat koeler. Omdat de 
bomen de niet meer gebruikte twijgen al snel 
laten vallen ontstaat er veel ruimte. Een wan-
deling in zo’n ruim ‘kathedraalbos’ tussen die 
oprijzende glimmend grijze stammen onder een 
hoge koepel van bladeren is een indrukwekkende 
ervaring. Wellicht zijn de bouwmeesters van goti-
sche kerken daar vroeger door geïnspireerd.

Herkenning
De beuk heeft een gladde, vaak glimmende grijze 
stam. Hierop zijn horizontale plooien te zien. Het 
lijkt daardoor dat de bast in de lengterichting wat 
sneller groeit dan de boom zelf. De blaadjes zijn 
gaafrandig, eivormig en in een punt toelopend. 
In de winter zijn er de lange dunne spitse knop-

De beuk: niet tolerant
De bodem van een beukenbos is het hele jaar bedekt met langzaam verterende blaadjes. Als je 

in dat bruine tapijt al een groen plekje tegenkomt van ondergroei, is dat onder een verdwaalde 

eik. Zo’n eik is dan samen met de beuken opgegroeid en heeft zich kunnen handhaven. Onder 

beuken vind je geen ondergroei. Het lijkt erop of de beuk alles voor zichzelf wil houden en geen 

“mee-eters” duldt.
Door: Jaap van Loenen

pen waaraan de boom herkenbaar is. Een heel 
belangrijke aanwijzing is verder het ontbreken van 
ondergroei. Is dat het geval, dan kun je er bijna 
zeker van zijn dat je met een beuk te maken hebt.
Als de boom een leeftijd van ongeveer 20 jaar 
heeft bereikt, worden de stammen dik en robuust. 
Je krijgt dan de indruk van brute kracht. Dit 
spreekt tot de verbeelding. Zegswijzen als: ‘op 
een deur beuken’ en ‘de beuk er in’, wijzen daar 
op. Door die verandering in groei is de leeftijd 
moeilijk te schatten. Een boom van 50 jaar ziet 
er vaak uit alsof hij wel 100 jaar of ouder is. Ove-
rigens kunnen beuken 300 jaar oud worden.
In het voorjaar komen tegelijk met het blad de 
katjes, die het van windbestuiving moeten heb-
ben. De mannelijke hangen aan dunne steeltjes. 
De vrouwelijke bloemen staan en eindigen in een 
soort kelkje, dat later het napje van de beuken-
nootjes zal vormen. Wat nu duidelijk wordt, zijn de 
grote verschillen tussen de bomen. De ene komt 
vroeg in blad, de andere pas heel laat en alle vari-
aties daar tussen. Zo zie je de hele zomer door wel 
ergens het lichte lentegroen van de jonge blaadjes 
aan de bomen, die dan pas hun bladeren krijgen. 
In sommige jaren zijn er veel nootjes, in andere 
weinig of zelfs alleen maar lege napjes. De wei-
nig vruchtbare jaren worden beurt- of mastjaren 
genoemd. Hierover is veel gefantaseerd. Zo zou een 
overvloedig notenjaar bijvoorbeeld een voorbode 
zijn van een strenge winter. Deze voorspellingen 
komen echter zelden uit en waarschijnlijk zijn de 
weersinvloeden tijdens de bloei hier bepalend.

Groene en bruine beuken
Variëteiten zijn er weinig maar naast de gewone 
groene beuk, kennen we de bruine variëteit, die vaak 
wordt aangeplant als solitaire boom in parken. Als 
hij de ruimte krijgt, kan hij daar opgroeien tot een 
van de mooiste bomen. Een bijzonderheid is nog dat 
hij de enige bruinbladige loofboom is, die in het wild 
voorkomt en dus niet als zodanig is gekweekt. Oor-
spronkelijk komt hij uit Zwitserland, waar hij rond 
1700 werd ontdekt. Vanaf dat moment is hij over de 
hele wereld verspreid. Merkwaardig genoeg geeft 
de bruine beuk zowel groene als bruine zaailingen!
Doordat er bomen zijn die wel de naam beuk 
dragen, maar niets met de beukenfamilie te 
maken hebben, is er wat verwarring. Zo zijn de 
haagbeuk en de hopbeuk geen variëteiten van de 
beuk! Beide behoren ze tot de berk-achtigen. 

Gebruik
Beukenhout is van uitmuntende kwaliteit mits 
het voor binnengebruik wordt toegepast. In de 
buitenlucht wordt het snel door schimmels aan-
getast en gaat het rotten. Omdat beukenhout 
dicht van structuur is, splintert het nauwelijks en 
laat het zich gemakkelijk bewerken. Uitstekend 
geschikt voor meubels, kinderspeelgoed en allerlei 
gebruiksvoorwerpen. In de oudheid leende het zich 
zelfs voor het snijden van letters voor de boek-
drukkunst. Mogelijk komt het woord “Buchstabe” 
daar vandaan. Verder levert de beuk het beste 
brandhout dat er bestaat. Het geeft veel warmte, 
weinig rook en geen spetterende vonkenu

Het ontbreken van die ondergroei is niet altijd gunstig voor de beuk. Soms staat hij op een zandig hellinkje.  
Bij een fikse regenbui wordt de grond daar niet door kleine plantjes vastgehouden en spoelt weg.  
De wortels van de beuk komen dan bloot te liggen, wat overigens wel een fraai beeld oplevert (Foto: Jaap van Loenen).
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In rood de geplande fiets-
route, die klemloopt op de 
haven en afhankelijk is van een 
pontje of brugverbinding

In groen de alternatieve route die 
over bestaande paden loopt, en 
een stuk cultuurhistorie van de 
Scheveningse haven meeneemt.

Fietsen door de duinen, maar zonder de natuur te verstoren
Fietsen langs de Hollandse kust door de duinen van Hoek van Holland 

naar Den Helder, daar is toch iedereen vóór? Helaas kunnen ook fietspa-

den, als je niet uitkijkt, een grote impact op de natuur hebben. Het plan 

om tussen de bestaande fietsroute en de zee nog een extra fietspad aan 

te leggen is dan ook onverstandig en niet nodig. We hebben het over de 

verbinding tussen Kijkduin en Scheveningen Haven. Vooral in de buurt van 

de haven bedreigt het nieuw fietspad een stuk zogenaamd grijs duin.

Het duin langs de kust is voor het grootste deel 
zogenaamd Natura 2000-gebied. Natura 2000 is 

een Europees systeem van natuurgebieden met vast-
gestelde regels en normen voor het beheer en gebruik. 
Zo is er de instandhoudingsplicht, wat betekent dat 
de specifieke duinvegetatie, onderverdeeld in habitat-
types, in stand gehouden moet worden. 
Voor een duingebied dat van nature in beweging is, 
is dat een lastige regel. Immers, als het dynamische 
duin onder invloed van wind en zee verplaatst, zoals 
vroeger veel gebeurde, dan verplaatst de vegetatie 
langzaam mee. Maar het grootste deel van de Neder-
landse duinen ligt toch wel min of meer vast doordat 
de beheerders het beplant hebben. 

Grijs duin
Die instandhoudingsplicht is er ook voor het stuk ‘grijs 
duin’ dat zich net achter de zeereep, ter hoogte van het 
zendmastpark bevindt. Grijs duin is één van de meer 

zeldzame en kwetsbare vegetatietypen in de Neder-
landse duinen. Het is het grasland van het duingebied 
met een soortenrijke begroeiing van vooral laagblij-
vende grassen, kruiden, mossen en/of korstmossen. 
Grijsduin ontstaat achter de zeereep op plekken waar 
de elementen van wind, saltspray en regenwater 
de juiste samenstelling hebben voor een gesloten 
begroeiing met kruiden en mossen. Het geheel heeft 
een grijze kleur, vandaar de naam. In Nederland is er 
maar weinig van dit eens zo typische landschap over. 
Reden dus om het als beschermd vegetatietype aan 
te merken met de wens het oppervlak verder uit te 
breiden.

Fietspad
Fietsen langs de kust is al prima geregeld in de regio 
Haaglanden. Bijna overal kunnen we parallel aan 
de kust door de duinen fietsen. Toch worden er, ten 
behoeve van extra natuurrecreatie, steeds meer fiets-
paden in de duinen gepland. De verstoring van de 
natuur neemt daardoor geleidelijk toe. De AVN pleit 
daarom voor verbetering van de bestaande fietsroutes 
en wil liever geen nieuwe paden door het kwetsbare 
duin.
Eén van die nieuwe paden is een fietspad tussen Kijk-
duin en de haven van Scheveningen. Dit  is gepland 
tussen de kust en het bestaande fietspad. In de milieu-
effectrapport (MER) die gemaakt is voor Masterplan 
Scheveningen, wordt dit laatste stuk van het fietspad 
sterk afgeraden, omdat het weliswaar niet dóór, maar 

wel vlak langs een stuk waardevol grijs duin  zal lopen.

Klankbordgroep Scheveningen-Haven
Voor de uitvoering van het Masterplan Scheveningen 
Haven heeft de gemeente een adviesgroep, een klank-
bordgroep (kortweg KBG) benoemd, samengesteld uit 
bewonersgroepen uit de omgeving en belangengroe-
pen, waaronder de AVN. 
Tijdens de bijeenkomst van deze KBG over verkeers-
stromen bleek onder andere, dat fietsers die het 
geplande fietspad nemen, juist aan de kant waar het 
uit de duinen moet komen,  bij het voormalige Nor-
folk terrein, op een barrière stuiten in de vorm van de 
havenmond. Daar komt een pontje om voetgangers 
over te zetten, en er wordt gedacht over een kabel-
baan, waar dan  fietsen mee zouden moeten kunnen. 
Maar voordat die voorzieningen eventueel worden 
uitgevoerd zullen de fietsers om de haven moeten 
fietsen.

Alternatieve fietsroute
De AVN heeft daarom een alternatieve fietsroute 
voorgesteld, die aan de Scheveningse kant gedeelte-
lijk op het bestaande fietspad uitkomt in de autovrije 
Wieringsestraat, en daarna rechtdoor gaat; langs de 
Tweede Binnenhaven om vervolgens voorbij de haven 
weer richting kust te buigen. De klankbordgroep heeft 
dit alternatieve plan met grote instemming begroet. 
Laten we hopen dat de planners (overheid) ook inzien 
dat het de bezwaren tegen de bestaande plannen 

opheft. Voordeel is ook dat het goedkoper is, een pret-
tige bijkomstigheid in deze tijden van bezuinigingen. 
Er kan immers voor een gedeelte worden volstaan 
met een herinrichting van bestaande routes. De route 
door de haven zou opgenomen kunnen worden in het 
verkeersplan. Leuk zou zijn als de fietsroute langs de 
kaderand kan lopen met uitzicht op de zeilboten in de 
marina. Ook economisch aantrekkelijk voor de terras-
sen van de daar gevestigde horeca-ondernemingen.  
De route door de duinen komt dan voor een gedeelte 
(Wieringsestraat) te vervallen en loopt voor een ander 
gedeelte over bestaand voet– en fietspaduDoor: Jos Verhoeff
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Stadsnatuur vanaf de straat gezien

Zorgvliet in vogelvlucht

Door: Frans Beekman

Den Haag wordt nog steeds een ‘groene’ stad genoemd. Dat komt door de beboste landgoederen en parken, de 

duinen en de brede straten met bomen. Van boven gezien geeft dat een verrassend beeld. Ook de trekvogels 

houden de stukken groen in de gaten.

De naam van deze rubriek duidt op stadsgroen dat 
je vanaf de straat kunt zien. In deze vijftiende 

aflevering in de Haagwinde echter de natuur vanaf 
een hoog gebouw. Het gaat in het bijzonder om het 
vrij grote park Zorgvliet aan de Scheveningseweg. De 
twee prentbriefkaarten geven een vrij onverwacht uit-
zicht op dit mooie bos.
De eerste foto is genomen vanuit de grote toren van 
het Vredespaleis in noordwestelijke richting. Aan de 
horizon zien we – met enige moeite – het kustdorp 
Scheveningen. Links staat de vuurtoren en in het mid-

den het Kurhaus. Het Vredespaleis is gebouwd op de 
plaats van het oude landgoed Buitenrust en in 1913 in 
gebruik genomen. Van de aanvang af had het gebouw 
in neo-renaissancestijl een monumentale uitstraling. 
De tweede foto laat het bekende Gemeentemuseum 
zien. 

Groene buffer
Tussen Scheveningen en Den Haag lag in het begin van 
de twintigste eeuw nog een aaneengesloten groene 
buffer van anderhalve kilometer. De Scheveningseweg 
met meerdere rijen bomen, tussen de Zeestraat en de 
Keizerstraat in Scheveningen ruim twee kilometer 
lang, was fraai in die bebossing opgenomen. In het 
voorjaar van 1933 telde Jan Joost ter Pelkwijk langs 
deze weg bijna honderd roekennesten in iep, beuk en 
linde, hoofdzakelijk aan de kant van het park Zorgvliet.
De bomen van Zorgvliet en de Haagse landgoederen 
hebben een hoogte van 20 à 25 meter.  Op de foto 
van het Gemeentemuseum aan de zuidwestkant van 
Zorgvliet is goed te zien dat de vooroorlogse gebou-
wen in Den Haag niet boven de bomen uitstaken. Het 
waren eigenlijk alleen de kerktorens die dat wel deden. 
Het beroemde gebouw van architect Hendrik Berlage 
werd in 1935 geopend, slechts tweeëntwintig jaar na 

het Vredespaleis. Het oogt na vijfenzeventig jaar nog 
steeds modern.
Bij de aanleg van de anti-tankgracht in 1943 is het 
Gemeentemuseum gelukkig gespaard. Het naoor-
logse kantoorgebouw rechts op de foto is ongeveer 
30 meter hoog en steekt duidelijk boven het bos uit. 
Eigenlijk werd toen al het idee van de ‘boomgrens’ 
als norm bij het bouwen verlaten. Deze trend zette 
door, want inmiddels zijn de kantoorgebouwen bij het 
Centraal Station tot 140 meter hoog en staan in geen 
verhouding meer tot het naastliggende Haagse Bos.

Vogeltrek boven de stad
Al in de jaren dertig van de vorige eeuw onderzocht 
de bioloog Luuk Tinbergen de trek van spreeuwen 
en vinken boven Nederland. Hij merkte op dat het 
brede front van trekvogels, dat van oostnoordoost 
naar westzuidwest over ons land gaat, bij de kust 
bij elkaar komt. De zee wordt door de vogels als een 
gevaar gezien. De zogenaamde stuwtrekbaan volgt 
de smalle duinkust, waar dus grote aantallen vogels 
passeren. De resultaten van dit onderzoek zijn te vin-
den in het bijzonder aardige boekje ‘Vogels onderweg’ 
van Tinbergen, dat maar liefst drie drukken beleefde 
(1948, 1962, 1967).

Lokale stuwingsverschijnselen
In de jaren vijftig heeft Peter Nijhoff dit onderzoek 
samen met de Haagse vogelaars van de Nederlandse 
Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) voortgezet. In 
overleg met Tinbergen bekeek Nijhoff hoe de stad 
Den Haag de stuwtrekbaan beïnvloedde. Was de stad 
een obstakel? Het bleek dat de vogels helemaal niet 
over dichtbebouwde wijken vlogen. ‘De trek wordt wel 

degelijk door de stad beïnvloed’, was zijn conclusie. Er 
is dus sprake van lokale stuwingsverschijnselen bij de 
baan van de trekvogels, die bij voorkeur boven de dui-
nen en de parken vliegen. Dat vinden de vogels ken-
nelijk een veiliger weg.

Trektellen op de Vulkaan
Al fietsend of wandelend door Den Haag doe ik vaak 
hetzelfde door zo veel mogelijk een ‘groene’ route 
te nemen via de beboste delen van de stad. Ook het 
Lange Afstand Wandelpad (LAW 5), het ‘Hollands Kust-
pad’, volgt dat.
Binnenkort, zo eind september, is het weer de tijd van 
de vogeltrek. Vroeg in de morgen moet u dan eens 
gaan kijken in de duinen waar in vele groepen de 
vogels passeren. Op het hoge duin aan het einde van 
de De Savornin Lohmanlaan (‘de Vulkaan’) staan dan 
altijd vogelaars met hun telescopen en daar kun je wat 
meer over de overtrekkende vogels te weten komenu

Uitzicht van het Vredespaleis op  
Zorgvliet en Scheveningen (1919). 
 Coll. F. Beekman

Gemeentemuseum met Zorgvliet 
en het Vredespaleis op de achter-
grond (1974). Coll. F. Beekman
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Het gevaar van het publiceren van plaatsen waar 
bijzondere paddenstoelen te zien zijn, is dat er 

dan een grote hoeveelheid mensen op afkomt die de 
omgeving gaat verstoren. Aan de andere kant leidt 
bekendheid tot betere bescherming. 

Ik wil het hier in het bijzonder hebben over mycorrhiza-
vormende paddenstoelen. Het grootste deel van een 
paddenstoel zit onder de grond, dat is de zwamvlok of 
het mycelium.  Bij sommige paddenstoelen komt dit 
mycelium in zeer nauw contact met de wortelharen 
van een boom of struik. Dit noemen we mycorrhiza. 
Zowel de paddenstoel als de boom heeft hier voordeel 
van. Ze leveren elkaar voedingsstoffen.  
Wat wij als paddenstoel zien, kan je vergelijken met 
de vrucht. Deze vruchten zorgen voor verspreiding 
van de soort. De sporen kunnen door de wind wel dui-
zenden kilometers worden meegenomen. Een goed 
voorbeeld van mycorrhiza-vormende paddenstoelen 
is de bekende (rood met witte stippen) vliegenzwam, 
maar ook de boleten zoals het eekhoorntjesbrood, 
stekelzwammen en melkzwammen behoren tot de 
mycorrhiza-soorten. 

Waar treffen we deze paddenstoelen aan? 
Allereerst hebben deze soorten paddenstoelen een 
hekel aan een dikke strooisellaag. Ga dus zoeken op 
plaatsen waar weinig of geen verdord blad ligt. De 
strooisellaag ontstaat door in de herfst afgevallen 
blad. Langs lanen die wat open zijn zal dit blad weg-
waaien. Het gevaar is dan wel dat het blad in even-
tueel aangrenzende sloten terecht komt en zich daar 
ophoopt. Daarom zijn medewerkers van de gemeente 

de paddenstoelen soms ongewild behulpzaam door de 
afgevallen bladeren te verwijderen voordat de najaars-
stormen ze in de sloot blazen. 
Een bekende plek is de berm in Landgoed Clingendael 
vanaf het theehuis. Ook tegen de dijk in Clingendael 
ligt een mosvlakte waar het blad altijd verwijderd 
wordt evenals in Landgoed Oosterbeek en langs het 
fietspad tussen Clingendael en Oosterbeek.  

Zeldzame soorten
Een bijzondere locatie is de berm van de Wassenaarse-
weg bij Arendsdorp/Oostduin. Deze plek is de laatste 
jaren intensief onderzocht omdat de gemeente Den 
Haag een doorbraak door deze berm wil maken ten 
behoeve van nieuwbouw van het flatgebouw Arends-
dorp. De berm is beplant met beuken. De paddenstoe-
len die er voorkomen zijn die soorten die een speciale 
band met beuken hebben. Opvallend zijn de worte-
lende boleten. Deze paddenstoel ziet er uit als een 
uit de kluiten gewassen aardappel met een diameter 
van wel 10 tot 15 cm. In sommige jaren is hij in groten 
getale aanwezig. Ook opvallend is de bekende vliegen-
zwam. Meestal groeit deze bij berken maar kennelijk 
voelt hij zich hier ook thuis bij beuken. 
In de herfst van het vorige jaar werden er op deze plek 
twee zeer zeldzame soorten aangetroffen, namelijk de 
blauwvoet stekelzwam en de fluwelige stekelzwam. 
De eerste komt ook op een plek in Clingendael voor 
en beide soorten zijn te vinden op de mosheuvel in 
het Wassenaarse park Wiltzangh. Deze laatste plek is 
echt een paddenstoelenparadijs. Verder zijn ze zeer 
zeldzaam in deze omgeving en ook in de rest van 
Nederland. 

Ongestoorde bodem
Een belangrijke voorwaarde is -en dat is tevens de 
overeenkomst tussen de vindplaatsen- dat de bodem 
ter plaatse gedurende lange tijd niet verstoord is. Dat 
betekent dat er niet gegraven is voor het aanleggen 
van kabels en leidingen. Uiteraard is het voor het 
behoud van de soort belangrijk dat er in de toekomst 
ook niet gegraven wordt. Langs de Wassenaarseweg 
lopen de ondergrondse kabels gelukkig aan de over-
kant van de weg. In de landgoedparken wordt ook niet 
gespit, als er tenminste niet gerenoveerd wordt. Toch 
is er nog een andere bedreiging en dat is veelvuldige 
betreding. Daarbij wordt de bodem weliswaar niet 
geroerd, maar wel aangestampt zodat de grond niet 
meer voldoet aan de groeivoorwaarden van de zwam. 
Zo staan er in Arendsdorp enige solitaire beuken waar 
nooit een paddenstoel onder te zien is, behalve bij de 
beuk in de voormalige moestuin waar veel minder 
mensen komen. Bij deze boom is trouwens goed te 
zien dat de russula’s die er groeien een band hebben 
met de wortels van de beuk. De paddenstoelen staan 
in een grote cirkel die aangeeft waar het eindpunt van 
de wortels is. Het gras is binnen de cirkel veel korter 
dan er buiten, omdat binnen de cirkel de voedingsstof-
fen zijn opgegeten door boom en paddenstoel. 

Samenvattend: zorgvuldig beheer is een voorwaarde 
voor het behoud van mycorrhyza-vormende padden-
stoelen. Verstoor de bodem niet en voorkom het ont-
staan van dikke strooisellagenu

De Paddenstoelenwerkgroep van de KNNV-afdeling Den Haag, ook bekend 

onder de naam Paddenstoelenwerkgroep Wassenaarse Parken (PWWP) kijkt 

al vele jaren naar de paddenstoelen in Den Haag en Wassenaar. Wij kunnen 

ons gelukkig prijzen met het bezit van zoveel parken en landgoederen. Een 

aantal plekken zijn zelfs zeer bijzonder.

Mycorrhiza:  samenwerking  tussen  zwam en boom

Door: Kees Fokkens

De blauwvoet stekelzwam (Sarcodon scabrosus) 
is een zeer zeldzame mycorrhiza-zwam. 
De paddenstoel heeft stekels onder de hoed, 
waaruit de sporen zich verspreiden. Op de boven-
ste twee foto’s ligt de paddestoel op zijn kop. De 
kleur van de (afgebroken) voet is enigszins blauw.

Foto’s:  Ruud Wielinga
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Dit jaar is uitgeroepen 

tot het jaar van de vleer-

muis. En dat is niet voor 

niks. In Nederland komen 

ongeveer 20 soorten voor 

en met de meeste van 

die soorten gaat het al 

jaren niet zo goed. Enkele 

soorten zijn zelfs al uit 

Nederland verdwenen. En 

dat is jammer want vleer-

muizen zijn misschien  

een onbekende maar wel 

fascinerende diergroep die 

meer aandacht behoeft.

Vleermuizen zijn de enige zoogdieren die echt 
kunnen vliegen. Zij verschillen van de vogels in 

de wijze waarop zij dat doen. Vogels vliegen met hun 
´armen´ terwijl vleermuizen vliegen met een tussen 
hun extreem lange vingers gespannen huid. Vandaar 
de Latijnse naam voor vleermuizen: Chiroptera ofwel 
handvleugeligen.

Wereldwijd zijn er op dit moment ongeveer 1100 
vleermuissoorten bekend die te zijn verdelen in   twee 
groepen. De eerste bestaat uit grote nectar- en vruch-
tenetende vleerhonden uit tropisch Azië en Afrika. Zij 
vertrouwen primair op hun zicht om voedsel te vinden. 
De andere groep, de meerderheid  van het aantal soor-
ten, bestaat uit kleine, voornamelijk insectenetende 
vleermuizen die wereldwijd voorkomen en met behulp 
van geluid (echolocatie) ‘s nachts op hun prooi jagen. 
In Europa komen alleen de nachtactieve soorten voor.

Echolocatie, de weg vinden met geluid
De insectenetende vleermuizen stoten tijdens het 
vliegen veel hoge klikgeluidjes uit die voor het men-
selijk oor niet waarneembaar zijn. Als die geluidsgol-
ven tegen objecten of hun prooi aanbotsen worden 
ze weerkaatst. Met hun gevoelige oren kunnen vleer-
muizen aan de hand van de teruggekaatste golflengte 
van het geluid in een fractie van een seconde bepalen 
wat voor objecten ze naderen en hoe ver ze ervan ver-
wijderd zijn. Zelfs snel vliegende motten worden zo 
feilloos gevonden en gevangen. Iedere soort heeft zijn 
eigen patroon van klikjes. Met behulp van batdetec-
tors die de ultrasone geluiden omzetten naar voor de 
mens hoorbare klikken kan de vleermuissoort worden 
herkend. 

Vleermuizen in Den Haag
Rond Den Haag komen tien soorten vleermuizen voor 
en dat is meer dan in andere steden in Zuid- Holland. 
Den Haag kent door haar landgoederen veel groen en 
water, wat zorgt voor een goed aanbod aan insecten. 
Verder heeft Den Haag veel oude bomen met holtes 
waarin kolonies vleermuizen kunnen verblijven. Ten 
derde heeft Den Haag sinds de Tweede Wereldoorlog 
een aantal bunkers die fungeren als overwinterings-
verblijf voor een aantal soorten. Vleermuizen gaan 
tussen november tot half april in winterslaap. Gedu-
rende die tijd hebben ze een ruimte nodig die vorstvrij 
en droog is en niet verstoord wordt door mensen. De 
meeste vleermuissoorten komen in Den Haag daarom 
in de binnenduinen en landgoederen voor.

Gedurende het jaar maken vleermuizen gebruik van 
meerdere rust- en verblijfplaatsen. Dit hangt samen 
met hun voorplantingscyclus. In de winter vormen de 
dieren grote kolonies waar mannetjes en vrouwtjes 
bij elkaar in winterslaap gaan. In het voorjaar gaan de 
mannetjes en vrouwtjes uit elkaar om aparte kolonies 
te vormen. Vrouwtjes verzamelen zich in zogenaamde 
kraamkamers waar ze hun jongen grootbrengen. 
Mannetjes zoeken dan zomerverblijven op. Dat kun-
nen gebouwen zijn of holtes in bomen. In het najaar 
komen de dieren weer bij elkaar in de paarverblijven 
waar de bevruchting plaatsvindt. Slechts een aantal 
soorten paren gedurende het gehele jaar.

Overwinteren in bunkers
Een grote en belangrijke kolonie meervleermuizen 

Vleermuizen in de stad
maakt gebruik van de bunkers in Meijendel. In de sche-
mering zijn de dieren goed waar te nemen vanaf het 
fietspad bij de watertoren waar ze langs de bomen-
rijen naast het pad op insectenjacht gaan. Ze scheren 
dan soms een meter boven de hoofden van de fietsers. 
Bijzonder is dat alleen de mannetjes er overwinteren. 
De vrouwtjes vertrekken voor hun winterslaap naar 
Zuid-Limburg en België. Onduidelijk is nog waarom 
dat zo is, maar vermoedelijk zijn de condities in de bun-
kers minder geschikt voor vrouwtjes. Dit is overigens 
de enige plek in Nederland waar dit is waargenomen.
Daarnaast hebben een aantal soorten ook zolders en 
spouwmuren ontdekt als (permanente) verblijfplaats. 
Die cultuurvolgers zijn afhankelijk geworden van hoe 
de mens omgaat met gebouwen. De laatste jaren 
worden heel veel woningen gesloopt of gerenoveerd 
om te voldoen aan de eisen van deze tijd als het gaat 
om energiebesparing en comfort. Helaas gaat dat 
regelmatig ten koste van de aanwezige vleermuizen. 
Spouwmuren worden in een dag vol isolatieschuim 
gespoten en daardoor worden complete kolonies 
gedood. Vooral de laatvlieger en de gewone dwerg-
vleermuis hebben hieronder te lijden.

Bescherming
Door hun nachtelijke leefwijze hebben vleermuizen 
niet zo veel natuurlijke vijanden. Alleen van uilen heb-
ben ze wat te duchten. De grootste bedreiging voor 
vleermuizen komt echter van de mens. Door schaalver-
groting zijn bomenrijen en heggen op het platteland 
schaars geworden en daardoor is ook het voedselaan-
bod teruggelopen. Alle in Nederland voorkomende 
vleermuissoorten zijn daarom streng beschermd door 
de Flora- en faunawet (Ff-wet). Deze wet beschermt 
bedreigde soorten en hun leefgebied. Leefgebied is 
in de Ff-wet omschreven als de vaste rust- en verblijf-

plaats als ook de natuurlijke omgeving waar de dieren 
hun voedsel vinden.
Vleermuizen zijn tamelijk honkvast en daardoor 
gevoelig voor verstoring. Het is daarom bij wet ver-
plicht om bij ruimtelijke ingrepen, zoals sloop, bouw 
en renovatie van gebouwen of de kap van bomen 
onderzoek te doen naar de aanwezigheid van vleer-
muizen en hoe ze de omliggende ruimte  gebruiken. 
Vleermuizen hebben bijvoorbeeld vaste routes langs 
bomenrijen die ze gebruiken ter oriëntatie wanneer 
ze naar hun foerageergebieden vliegen. 
Zulk onderzoek kan, indien er vleermuizen in het plan-
gebied aanwezig zijn, wel een jaar in beslag nemen 
omdat rekening moet worden gehouden met het 
gebruik van gebouwen en beplanting gedurende alle 
seizoenen. Bovendien moet worden onderzocht of er 
in het gebied alternatieve verblijfplaatsen te vinden of 
te creëren zijn die plaatsvervangende ruimte kunnen 
bieden. Wordt er geen of onvolledig onderzoek gedaan, 
en er blijken vleermuizen in het gebied aanwezig, dan 
kan er sprake zijn van een overtreding van de Ff-wet. 
De bouwactiviteit moet dan gestaakt worden totdat 
er nader onderzoek is uitgevoerd naar beschermende 
maatregelen.

Voor de toekomst van de vleermuis in Den Haag is 
het belangrijk dat er, zoals de afgelopen jaren door de 
gemeente is gedaan, geïnventariseerd blijft worden 
waar vleermuizen gedurende de verschillende perio-
des in het jaar verblijven, welke maatregelen genomen 
kunnen worden om vliegroutes en foerageergebie-
den te beschermen en ook hoe het aanbod aan oude 
bomen kan worden gegarandeerd. Nieuwere groen-
gebieden als Madestein en de Uithof zouden dan voor  
vleermuizen in de toekomst dezelfde functies kunnen 
vervullen als de huidige landgoederenu 

De 10 Haagse soorten zijn: 
baardvleermuis, watervleermuis, 
franjestaart, meervleermuis, 
vale vleermuis, gewone groot-
oorvleermuis, gewone dwerg-
vleermuis, ruige dwergvleermuis, 
laatvlieger en rosse vleermuis.

Foto’s:

Linksboven: meervleermuis 
Midden: kraamkamer in spouwmuur 
Rechts: jagende franjestaart 
(Bron: verschillende websites)

Door Tim de Frel
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Van de portefeuillehouders

Duin, Horst en Weide: natuur,  landschap en cultuurhistorie
Wat een geweldig perspectief was het om met een groep AVN-leden vanuit het duin naar de horsten te trekken en vandaar 

door te gaan naar de weiden.  We beleefden zo de ecologische verbindingszone die de kustzone verbindt met het Groene Hart. 

We troffen nog wel wat kinken in de (verbindings)kabel, want barrières als de N44, de spoorlijn Den Haag – Leiden, de Vliet en 

de A4 bleken zelfs voor mensen moeilijk te nemen hindernissen in de west-oost richting en omgekeerd.

De Duivenvoordecorridor is een prachtige door-
snede van een aantal typisch Hollandse land-

schappen: van de kust en de duinen bij Wassenaar 
naar de bebouwde strandwallen en de beboste hor-
sten in de driehoek van Wassenaar, Voorschoten en 
Leidschendam. En daarachter de veenweiden met de 
polders en droogmakerijen van Leidschendam, Stomp-
wijk en Wilsveen.  

Geologische processen van de laatste 10.000 jaar heb-
ben het huidige landschap en ruimtelijke ontwikkeling 
van dit gebied in belangrijke mate bepaald. Het land 
ontwikkelde zich in die tijd in westelijke richting en 
breidde zich uit over een breedte van tientallen kilo-
meters tot aan de huidige kustlijn. De zee voerde over 
die periode klei- en zandmassa’s aan, die een serie 
parallelle strandwallen vormden met daartussen wat 
lager gelegen strandvlakten. Iedere verder naar het 
westen gevormde strandwal is jonger dan de ooste-
lijke. Op de strandwallen stoven duinen op en vormden 
zich de oude duinen.  

Achter de strandwallen, op de veel dieper gelegen klei- 
en zandlagen vond gedurende duizenden jaren veen-
vorming plaats. Dat veen lag aan de oppervlakte en is 
sinds ongeveer het jaar 1000 ontgonnen. Na ontwa-

tering bedreven de bewoners daar eerst akkerbouw.  
Maar door inklinking werden die terreinen opnieuw 
nat en konden ze alleen nog worden gebruikt voor de 
veeteelt. Ook is dit gebied op grote schaal verveend: de  
turf werd afgegraven of uitgebaggerd en in de vorm 
van ‘zwarte turf’ gebruikt als brandstof. De gebieden 
die het diepste uitgeveend waren, kwamen weer 
onder water te staan. Pas later, toen de techniek daar-
voor beschikbaar kwam, konden ze met windmolens 
weer leeg worden gepompt tot droogmakerijen.  

Aan de westkant van de strandwallenzone liggen de 
jonge duinen, die hoger zijn en meer reliëf hebben dan 
de oude duinen. Deze (zee)duinen zijn vanaf ongeveer 
het jaar 1000 gevormd.  Het ontstaan van de jonge 
duinen en het begin van de ontginning van de veen-
gebieden vallen dus ruwweg in dezelfde periode. Ook 
heeft de bevolking vanaf diezelfde tijd op grote schaal 
hout gekapt. Van de 17e eeuw tot ver in de 20e eeuw is 
er op grote schaal zand afgevoerd uit de jonge duinen. 
Op de ‘afgezande’ gronden vestigden zich tuinderijen 
en bollentelers.  

De cultuurhistorische dimensie
Op de strandwallen hebben zich in de loop van de tijd 
rijke families gevestigd, die daar landgoederen aan-

legden. Indien het landgoed ook voor een deel op de 
strandvlakten lag werd het wateroverschot opgelost 
door de aanleg van vijvers.  

Het is opmerkelijk dat zovele van deze landgoederen 
behouden zijn gebleven en dat deze nu de parels zijn 
van de verbindingszone. Centraal daarin ligt het land-
goed Duivenvoorde in de gemeente Voorschoten, dat 
sinds de dertiende eeuw door vererving in familiebezit 
is gebleven, maar dat sinds 1960 is ondergebracht in 
een stichting en ook voor publiek toegankelijk is.  

Het hoeft geen betoog dat Duivenvoorde en de andere 
landgoederen rijke bronnen zijn van landschap, natuur 
en cultuurhistorie. Die genieten in de ecologische ver-
bindingszone alle expliciete bescherming.  

De Rijksbufferzone en andere 
beschermingsmechanismen 
Het gebied tussen het duinterrein van Meijendel en 
de polders van Leidschendam en Stompwijk valt bin-
nen de Rijksbufferzone tussen de agglomeraties van 
Leiden, Den Haag en Zoetermeer. De Rijksbufferzone 
is een instrument van nationaal beleid op het terrein 

van de ruimtelijke ordening dat sinds de jaren vijftig 
van de vorige eeuw is toegepast.  

Het duingebied van de jonge duinen is ten behoeve 
van waterwinning en natuurbehoud goed beschermd. 
In de horsten en weiden zijn het voornamelijk 
‘beschermde dorpsgezichten’, die aanvullende 
bescherming garanderen. Dat is nu echt van belang 
omdat het ‘Flink Zo’ kabinet Rutte heeft besloten om 
de Rijksbufferzones af te schaffen.  

Dat is een belangrijke inbreuk op de continuïteit van 
beleid van de ruimtelijke ordening.  Gelukkig hebben 
de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorscho-
ten en Wassenaar in 2001 het Pact van Duivenvoorde 
gesloten en zich daarmee verbonden om de  ecolo-
gische verbindingszone van Duin, Horst en Weide in 
stand te houden en waar mogelijk te verbeteren.  

Waar het nu om gaat is dat de provincie Zuid-Holland 
en de betrokken gemeenten de rug recht houden en 
de continuïteit van ruimtelijk beleid voortzetten.  Dat 
is in het belang van ons allenu  

Door: Maarten Smies

Foto’s: Mary Beuk

Linkerpagina:

- Excursieleider Wim ter Keurs geeft 
uitleg over landschap en historie;

- Weidevogels horen bij het boe-
renland van de Veenzijdsepolder;

- De molendriegang van Wilsveen is 
historisch erfgoed en zorgde vroeger 
voor droge voeten in de polder;

Onder:

- Veenweidegebied op de strand-
vlakte. Vanaf de Middeleeuwen 
is dit landschap ongewijzigd. 
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richtinggevoel volgen, want ik wil liever niet dezelfde 
weg terug.  Mijn nieuwsgierigheid lokt me het weiland 
in omdat daar een zeer grote houten bloembak staat 
waar ik even het fijne van moet weten.  De paarden 
lijken ver weg, maar ik vergat dat manegepaarden ook 
nieuwsgierig zijn. Dus voor ik de oude cross country-
barrage bereik (want dat blijkt die bloembak te zijn), 
komt de eerste volbloed me in een stevige galop 
tegemoet. Best wel groot zo’n hollende hengst op 
een paar meter voor je neus, maar gelukkig verstaat 
hij mijn opgestoken hand en remt net op tijd om die 
hand in stilstand te kunnen besnuffelen. Samen heb-
ben we de bloembak geïnventariseerd, want die staat 
vol interessante weidebloemen  en een paard lust wel 
een blaadje duizendblad. Als ik het weilandhek weer 
achter me sluit, ontdek ik een gat in het grenshek dat 
langs de sloot staat. Eigenlijk eindigt hier mijn gele 
paaltjesroute, maar een ontbrekende spijl biedt net 
genoeg ruimte om door het hek te glippen. En ik knip-
per lang genoeg met de ogen om het bordje ‘verboden 
toegang’  te ontwijken. Wat is er spannender dan in 
verboden gebied op avontuur?

Ik heb de keus uit drie bospaden. Rechtuit een karren-
spoor tussen hoog struweel. Links een zonovergoten 
grasberm langs de sloot en rechtsaf een donker kron-
kelpad dat naar het binnenduinbos voert.  In zulke 
gevallen kan ik nooit kiezen en wil alles tegelijk. Het 
mauwende geluid van een buizerd in het bos doet me 
beslissen voor het bospad. Een brugje over de sloot en 
ik sta tussen de hoge beukenstammen De roofvogel 
cirkelt tussen de bomen en slaat een prooi. Ik ben net 
op tijd om het te zien. 
Het is er sprookjesachtig mooi. De zon speelt met de 
bosbodem zodat groene en bruine bladeren een kleur-

Door: Aletta de Ruiter

Dwalen achter binnenduinbos
De bosrand van de Wassenaarse binnenduinen is niet overal bereikbaar 

omdat er nog veel eigen terrein is: Verboden toegang voor onbevoegden.  

Maar onlangs ontdekte ik achter een bordje ‘geen vrije doorgang’ een prachtig 

gebied en verdwaalde ik bij de buren. Dwaalt u met me mee?

Dwalend door Wassenaars dreven sloeg ik impul-
sief een lommerrijk laantje in. Aan het begin 

beloven de bordjes ‘geen vrije doorgang’ en ‘doodlo-
pende weg’ een retourtje over dezelfde weg.  Maar 
een ander bord langs het ruiterpad spreekt van ‘vrije 
wandeling’ en ’volg de gele paaltjes’.  Waarheen en 
hoever dat gaat, blijft voorlopig een verrassing. Maar 
mijn nieuwsgierigheid is gewekt.

Het  laantje wordt na 350 meter afgestopt door een 
hek met  ‘Privé, geen entree’, maar links ligt de oprij-
laan naar een boerenerf er wel uitnodigend bij. De weg 
wordt geflankeerd door een ruiterspoor, hetgeen doet 
vermoeden dat achter de bomen een manege schuil-
gaat. Het is hier stil. Op mijn wandeling ben ik nog 
geen enkel voertuig tegen gekomen.  Links en rechts 
achter de laanbomen ligt bloemrijk weiland in alle 
tinten groen. Als ik halverwege ben, hoor ik een hond 
blaffen. Mijn komst blijft niet onopgemerkt.

Na 150 meter splitst de weg. Rechts het entreehek van 
de boerderij, links een karrenspoor langs het weiland. 
Ik ga linksaf omdat het boerenerf privéterrein lijkt. 
Maar na een ruime bocht blijkt ik het achterom te 
hebben genomen en kom alsnog op het erf uit. Ach-

ter de hooiberg met balen stro en landbouwgereed-
schap doemt een rietgedekte boerderij op met mossen 
op het dak. De staldeuren staan open en zwaluwen 
vliegen af en aan om onder het dak in de schuur hun 
jongen te voeren. En tussen de resten stro op het 
gebrokkelde betonnen erf tjilpen huismussen. Het is 
een ouderwets tafereel, want huismussen zijn tegen-
woordig zeldzaam en hier zit een hele zwerm. 

Die boerderij staat hier zeker al honderdvijftig jaar en 
achteraf hoor ik dat dit erf ooit model heeft gestaan 
voor de tekeningen van Ot en Sien. Iedereen die met 
het ouderwetse leesplankje is opgevoed weet welk 
beroemd tweetal ik bedoel. De entourage van het erf 
is niet meer helemaal in oude stijl, maar als ik door 
mijn wimpers gluur, begrijp ik waar tekenaar Cornelis 
Jetses zijn inspiratie vandaan haalde. 
De reden van het rijke vogelleven op dit erf is meteen 
duidelijk. De boerderij doet dienst als manege en her 
en der liggen voer- en mestresten. Waar de hygiëne 
van een modern melkveebedrijf een steriel erf vereist, 
mag een paardenstal nog lekker rommelig zijn en daar 
profiteren de vogels van.

De inmiddels onverharde weg loopt het bos in. Hier 
delen ruiter en wandelaar hetzelfde modderpad, maar 
er staat een geel paaltje, dus ik vervolg mijn route. 
Tussen de stammen van eiken, beuken en esdoorns 
gloort een volgend weiland met daarachter wederom 
bos. Het is hier postzegellandschap. Een afwisseling 
van bosstrook en veenweide.  Het laatste weiland is 
bewoond, de hippische menagerie staat rustig te gra-
zen.  Hier stopt de bewegwijzering. Nu moet ik mijn 

rijk mozaiek vormen. De parmantige lelietjes van dalen 
priemen opzichtig door de strooisellaag, terwijl een 
bruine pad zijn best doet om juist zo min mogelijk op 
te vallen. Omvallen doet het trouwens ook in het bos. 
De laatste storm heeft enkele beuken omgeblazen. Er 
ligt er een als brug over de sloot naar het weiland.

Het bospad kronkelt terug en via een volgend brugje  
kom ik uit bij het karrenspoor. Het bos is hier lichter 
van kleur, maar minder transparant. Plotseling sta ik 
voor een wagenschuur. Achter de heg wordt gewerkt, 
een hond slaat aan. Ben ik betrapt? De eigenaar groet 
vriendelijk als hij me ziet en roept zijn hond tot de 
orde. Ik loop door en dwaal de aangrenzende bloe-
menweide in. Ook hier voel ik me in ouderwets land-
schap. De weide is voor de helft gemaaid, maar waar 
ik sta bloeien honderd soorten kruid met gele, blauwe, 
paarse, rode, witte, gouden en groene bloemen. En 
al die bloemen worden bezocht door vlinders, bijen, 
zweefvliegen en libellen, alhoewel de laatste soort  
niet voor de nectar komt, maar juist jacht maakt op 
de andere insecten.

Ik laat me languit vallen en waan me een poosje als 
Erik uit Het kleine insectenboek.  Ik mijmer net hoe 
Godfried Bomans aan zijn inspiratie voor het boek is 
gekomen, als mijn idylle wordt verstoord. Twee dames 
op de fiets vragen me de weg. Ze willen langs de duin-
voet naar Wassenaar. Ik twijfel of ik zal zeggen dat 
dit verboden gebied is, maar dan vertellen ze net hoe 
prachtig ze het hier vinden. Ik leg ze de geschiedenis 
van de omgeving uit en maak ze deelgenoot van mijn 
geheime avonturentocht. Als ze voorzichtig die fiets 
door het hek wurmen, kunnen ze mijn retourroute 
nemen.  Ik neem de oprijlaan bij de burenu
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Door: Daphne Nicolai 
     en  Aletta de Ruiter De villawijk Zorgvliet is ontstaan in de jaren twin-

tig van de vorige eeuw rond buitenplaats en 
parkbos ‘Sorghvliet’. Als staatsman en dichter Jacob 
Cats in 1643 achter de duinen van Den Haag een boer-
derij op schrale zandgrond koopt, doet hij dat vooral 
om in een gezonde omgeving te kunnen verblijven. 
De binnenduinen liggen op korte afstand van de toen 
lawaaierige en stinkende stad Den Haag. Het buiten 
is goed bereikbaar via de net aangelegde weg naar 
Scheveningen. Bovendien staat de boerderij op de plek 
waar de Beek door de zandrug is gegraven. Daardoor 
heeft het terrein een eigen wateraanvoer om vijvers 
aan te  leggen. Cats maakt van zijn buitenplaats Sorgh-
vliet een waar lusthof met vele soorten exotische 

gewassen, waarvoor hij zaden 
en stekken uit de botanische 
tuin van Leiden laat komen. 
De volgende eigenaar van  
Sorghvliet is Hans Willem Ben-
tinck (1674). Hij heeft meer 
belangstelling voor strak 
vormgegeven formele tuinen, 
die op dat moment vanuit de 
Franse mode worden geïntro-
duceerd.  Bentinck maakt van 
Sorgvliet een van de meest 
bewonderde formele tuinen 

van Holland. Ruim anderhalve eeuw later (1837) wordt 
de buitenplaats Sorghvliet eigendom van koning Wil-
lem II. Ook hij doet mee met de heersende tuinmode 
en laat een sterrenbos in het park aanleggen. Tevens 
koopt hij aangrenzende gronden aan. Zijn dochter Sop-
hie, de latere groothertogin van Saxen-Weimar, erft 
het landgoed in 1865. Zij bezit dan ongeveer 600 ha 
grond in Den Haag. In die periode begint Den Haag aan 
zijn eerste grote stadsuitbreiding en groothertogin 
Sophie verkoopt delen van haar bezit aan een aantal 
bouwmaatschappijen. Daaraan verbindt ze wel enkele 
voorwaarden die in 1895 in een servituut worden vast-
gelegd. Hierin staat dat op de grond van Sorghvliet en 
directe omgeving tot 1910 niet gebouwd mag worden. 

Behoud Zorgvliet is ‘levensquaestie’
Na haar overlijden in 1897 komt er vanuit de bouw-
wereld veel belangstelling voor het gebied tussen de 
Stadhouderslaan en de (Oude) Scheveningseweg. Ook 
de gemeente is geïnteresseerd in een eventuele aan-
koop, waarbij de plannen voor een nieuw paleis voor 
koningin Wilhelmina en een tot stadhuis te verbou-
wen paleis Noordeinde een rol spelen. Verder wil het 
college van burgemeester en wethouders het groene 
gebied met zijn waterpartijen en glooiingen voor de 
stad behouden. In de uitbreidingsplannen van 1895 en 
1903 van ir. I.A. Lindo wordt landgoed Zorgvliet bin-
nen zijn huidige omgrenzing dan ook onveranderd 
gehandhaafd. 
Het behoud van park Zorgvliet is volgens de gemeente 
een ‘levensquaestie’ voor de stad, maar de prijs van 4,5 
miljoen gulden voor een park en een mogelijke loca-
tie voor een paleis en enige villa’s acht de gemeente 
onverantwoord. In 1902 wijst de raad de aankoop van 

het ongeveer 90 ha grote terrein af. Daarop koopt mr. 
A.E.H. Goekoop in 1903 het terrein plus nog 141 ha in 
de Segbroekpolder voor 5,25 miljoen. De grond brengt 
hij onder in de ‘Maatschappij Het Park Zorgvliet en 
Houtrust’. 

Eeuwigdurend servituut behoud villapark
Uiteindelijk heeft de N.V. Maatschappij Het Park Zorg-
vliet dit gebied na 1910 verkaveld en ingericht volgens 
een plan van het architectenbureau Z. Hoek en J.T. 
Wouters. Bij de aanleg van het villapark laten de archi-
tecten Hoek & Wouters de afspraken tussen hen en de 
gemeente, over hoe er precies gebouwd mag worden, 
in servituten vastleggen. Er mogen geen andersoortige 
bouwwerken komen dan villa’s en beslist geen bedrij-
ven, restaurants of hoge gebouwen. Die bepalingen 
gelden tot in de eeuwigheid en maken als erfdienst-
baarheden tot in lengte van dagen deel uit van elk 
koopcontract bij elke verkoop. De servituten beogen 
Zorgvliet te beschermen tegen pogingen het karakter 
van het villapark aan te tasten. In de documenten zijn 
onder meer ook eisen gesteld aan de bouwhoogte. 
Elke eigenaar is bij notarieel contract aan zijn buren 
verplicht zich hieraan te houden en andersom. 

Besef van ongerepte natuur
De opzet van de wijk Zorgvliet bestaat uit een land-
schappelijke aanleg in glooiend terrein met villa’s 
aan een voornamelijk gebogen stratenpatroon. In het 
stedenbouwkundig ontwerp is met de loop van de 
Haagse Beek rekening gehouden. Voor de aanleg van 
het zuidelijk deel van de wijk is het water ten noorden 
van de Groot Hertoginnelaan een belangrijk structuur-
bepalend element. 

Hooggeplaatste ambtenaren en publiek krijgen 
omstreeks 1925 steeds meer liefde voor de onge-
repte natuur in Zorgvliet en elders. Die toenemende 
belangstelling leidt in 1926 tot de oprichting van de 
‘Algemene Vereeniging voor Natuurbescherming 
voor ‘s Gravenhage en omstreken’ (AVN). Directeur 
Gemeentewerken Lindo en bewoners pleiten vanaf 
1925 voortdurend voor behoud van ongerepte natuur 
in de wijk, tegenover projectontwikkelaars die de wijk 
willen volbouwen. Ieder stukje natuur dat bedreigd 
wordt kan op weerstand van de AVN rekenen. Mede 
dankzij de uitvoerige discussies over het natuurbe-
houd, maar ook dankzij inspanningen van Goekoop 
heeft men er naar gestreefd een zo fraai mogelijk vil-
lapark te bouwen.

Oorlog slaat zware bres in villapark
Villapark Sorghvliet, zoals de gebouwde wijk oor-
spronkelijk heet, is in de Tweede Wereldoorlog zwaar 
beschadigd door de versperringen en tankgracht van 
de Duitse bezetter. De huidige President Kennedylaan 
en de Johan de Wittlaan waren onderdeel van die 
tankgracht, waarvoor de oorspronkelijke aanleg en 
villa’s moesten wijken. Ten behoeve van de oorlogsbe-
langen heffen de Duitsers het servituut in de Tweede 
Wereldoorlog op. De oorlog slaat een zware bres in het 
villapark.
Tijdens de wederopbouw wordt er een groenstrook op 
de plaats van de tankgracht aangelegd en wordt de 
wijk, inmiddels in tweeën gedeeld door verkeerswe-
gen, gedeeltelijk herbouwd.  Hoge kantoorgebouwen 
staan nu op de plaats waar ooit de mooiste stukjes 
duinlandschap hebben gelegen. Daartussen ligt de 
buitenplaats Zorgvliet met het Catshuis en bijbeho-

Villapark Zorgvliet heeft een lange en bewogen geschiedenis achter de rug. 

De kaalslag uit de oorlog is nooit goed hersteld en de eens zo karakteristieke 

groene woonwijk moet steeds meer terrein prijsgeven ten behoeve van pro-

jectontwikkeling en kantoorbouw. De AVN steunt de bewoners.

Behoud karakter Zorgvliet is ‘levensquaestie’

Het oorspronkelijke plan voor 
de villawijk Zorgvliet rond 1900. 
In het midden is park Zorgvliet 
uitgespaard, waarin toen een 
nieuw paleis was gepland.

Tijdens de oorlog sloeg de bezet-
ter een flinke bres in de wijk t.b.v.  
tankgracht en Sperrgebied (boven)

Na de oorlog werd dat gebied 
herontwikkeld met kantoren 
en verbindingswegen (onder)
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rend park. De prach-
tige huizen zijn nu 
veelal in gebruik 
als ambassade. Het 
Catshuis is sinds 
1961 de officiële 
ambtswoning van 
de minister-presi-
dent, maar fungeert 
nu meer als verga-

der- en ontvangstgelegenheid voor de regering.
Om de laatste resten oude grandeur te bewaren is wijk 
Zorgvliet in 1996 tot rijksbeschermd stadsgezicht-rijks-
monument verklaard. Dit houdt in dat er niet zomaar 
iets kan worden gebouwd in de wijk. Park Sorghvliet, 
met slingerende lanen en paden, stinzenflora en aar-
den wallen heeft in 2010 door de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed de status van ‘groen’ rijksmonument 
gekregen. 

Steeds meer hoogbouw in de villawijk
Directeur Gemeentewerken Lindo en bewoners stre-
den voor behoud van de natuur. De bouwwoede van 
de jaren tachtig en negentig in de omgeving van het 

Congresgebouw 
zorgde steeds voor 
veel discussie over 
kantoren. En ook in 
de jaren erna moes-
ten de bewoners 
van Zorgvliet voort-
durend waken over 
hun bijzondere en 
mooie wijk. De his-
torie lijkt zich vanaf 
2010 te herhalen. 

De bewoners van Zorgvliet zien zich anno 2011 weer 
genoodzaakt te gaan procederen tegen bouwplannen. 
Het college van Den Haag wil namelijk het Europees 
orgaan voor de justitiële samenwerking (Eurojust) 
huisvesten aan de Jan Willem Frisolaan in  Zorgvliet.  
Eurojust wil een nieuw, circa vijftig meter hoog kan-
toor neerzetten met een totaal vloeroppervlak van 
18.000 m2, rondom voorzien van een 30 meter brede 
veiligheidszone. Op de aan Eurojust geboden plek 
staan nu nog een villa en een school. Voor de nieuw-
bouw moeten de villa worden onteigend. Met de 
wijkbewoners wordt weinig rekening gehouden. Het 
enige plantsoentje in de buurt verdwijnt. Het groen 
komt in de veiligheidszone van Eurojust te liggen en 
blijft voor de bewoners onbereikbaar. Maar ook park 
Zorgvliet kan op den duur effecten van de hoogbouw 
ondervinden. 
De vestiging van Eurojust in de wijk Zorgvliet is een 
heikel punt voor de gemeente, omdat nog steeds het 
eeuwigdurende servituut van kracht is. Onduidelijk is 
de juridische status van de erfdienstbaarheden.  
Onduidelijk is ook of de geplande vierkante meters 
vloeroppervlak daadwerkelijk binnen de contouren 
passen. Onderzoek heeft aangegeven dat dit slechts 
kan door de bouwhoogte met enkele etages te ver-
hogen. Daarover wordt nog overleg gepleegd tussen 
Rijksgebouwendienst en de Dienst Stedelijke Ontwik-
keling van de gemeente. Inmiddels zijn er door de 
gemeenteraad en de Tweede Kamer kritische vragen 
gesteld over de kantorenleegstand binnen de Haagse 
regio en hoe zich dat verhoudt met de geplande 
nieuwbouw van Eurojust.   Enkele weken geleden 
hebben Eurojust en de gemeente echter een handte-
kening gezet ter bevestiging van de locatie Zorgvliet. 
In 2015 moet het gebouw klaar zijn. De bewoners van 
Zorgvliet verzetten zich met hand en tand tegen de 
komst van het nieuwe gebouw.......u

Help mee een uniek stuk natuur 
in Zuid-Holland te herstellen

 WWW.ZUIDHOLLANDSLANDSCHAP.NLWWW ZUIDHOLLANDSLANDSCHAP NL

 BANKNR. VOOR UW GIFT: 6629.75.367

Mede mogelijk gemaakt door:

Met de aankoop van 19 ha 
grasland middenin het 
terrein Wassergeest bij 
Lisse ontstaat de kans er 
één aan sluitend natuurge-
bied van de te maken. 
Geef ook om Wassergeest.

Het gebouw van Eurojust zal 
een groot oppervlak van de 
woonwijk in beslag nemen. 
De hoogbouw wordt twee 
keer hoger dan de hoogste 
aangrenzende bebouwing

Bron:  Dienst Stedelijke ont-
wikkeling Den Haag.
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ContactgegevensVrijwilligersnieuws

Natuurbescherming gebeurt voor het 
grootste deel vanachter het bureau. Veel 

papierwerk en politieke lobby. In de afgelo-
pen 85 jaar hebben de vrijwilligers van de AVN 
daar heel veel mee bereikt. Maar natuurbe-
scherming is meer dan roepen dàt het beter 
kan. 

Om zelf te laten zien hoe het ook beter kan, is  
het nodig om het goede voorbeeld te geven.
Sinds een vijftiental jaren is een groenwerk-
groep van de AVN elke week actief in het 
groen van de landgoederen rondom Ocken-
burgh. Sinds vorig jaar is er een aparte groep 
die zich elke veertien dagen bezig houdt met 
het beheer van landgoed Ockenrode. 
Daar woekert vooral de Amerikaanse vogel-
kers, een exoot die op sommige plekken wel 
80 procent van het struikgewas in beslag 
neemt.  Om ook de andere struiksoorten een 
kans te geven, gaan de vrijwillige groenwer-
kers met zaag en takkenschaar het bos in. Elke 
veertien dagen een flink stuk bos opschonen. 
Drie uurtjes werken en een royale koffiepauze 
halverwege. Behoorlijk in het zweet werken 
en een beetje moe worden hoort erbij. Maar 
het is vooral heel gezellig om samen, onder 

leiding van een deskundige, in de natuur 
bezig te zijn en ondertussen ook nog het een 
en ander te leren.
Voor Ockenrode is inmiddels een beheerplan 
geschreven. Het is Natura 2000-gebied, dat 
speciale aandacht vraagt. Ockenrode heeft 
verder veel culturhistorisch landschap omdat 
het in de 17e eeuw is aangelegd als eikenhak-
houtplantage. Ruim driehonderd jaar zijn de 
bomen er elke tien jaar gekapt. Het hout werd  
gebruikt als brandhout en de schors ging naar 
de leerlooierijen.
Sinds de komst van kolen als brandstof is het 
eikenhakhout niet meer in gebruik, maar de 
bomen staan er nog steeds en vormen een 
een heel bijzonder bos.
 In tegenstelling tot de  aangrenzende gebie-
den is Ockenrode lange tijd niet beheerd. Voor 
een natuurgebied is dat geen ramp, want 
natuur zoekt altijd naar een eigen evenwicht. 
Behalve als er een plant tussen staat die er 
eigenlijk niet thuis hoort en harder groeit dan 
de rest van de vegetatie. Daarom helpen we 
de natuur nu een klein beetje. Heel voorzich-
tig en met beleid.
Ook zin om mee te werken? Stuur dan een 
email naar info@avn.nl of  T: 070-33.88.100 u

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 Internationaal Strafhof
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

Actief werken als natuurbeschermer
Simon de Waard
Leven en werk van de 
Rotterdamse cineast 
en natuurfotograaf

De Rotterdammer 
Simon de Waard 
(1905-1986) is vooral 
bekend geworden als 
natuurfotograaf en cineast. Maar hij was ook 
publicist, beroepsreiziger en popularisator. De 
Waard was al voor de Tweede Wereldoorlog 
begonnen met vogelfotografie en film’s. Hij was 
vaak te vinden op het voormalige vogeleiland 
De Beer in de monding aan de Waterweg. In 
de jaren vijftig verzette hij de bakens en werd 
beroepsreiziger. Hij voorzag in zijn levensonder-
houd door filmvertoningen en lezingen over zijn 
reizen naar Europese landen die toen voor wei-
nig mensen bereikbaar waren. 
Ed Buijsman heeft het leven van Simon de 
Waard gedocumenteerd. Het is een hommage 
waarin het tijdsbeeld van deze avonturier breed 
wordt toegelicht. Inmiddels heeft de televisie 
ervoor gezorgd dat de wereld aan ieders voe-
ten ligt. Maar in de tijd van De Waard was men 
afhankelijk van de verhalen van de pionier die 
op reis ging en zijn wederwaardigheden aan de 
burgerij kwam vertellen. Vergeten nostalgie die 
nu in boekvorm te koop is.
Het boek is te bestellen door overmaking 
van € 12,95 (incl verzendkosten) op rekening 
71.70.33.033 t.n.v. Ed Buijsman, Houten o.v.v. 
“Boek De Waard"u

Advertentie



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. 10 september 2011  Verzamelen 10.00 uur Adres:  Wassenaarseweg ingang Clingendael, Den Haag 
Historische landgoedexcursie Clingendael (ca 2 uur)
Het landgoed Clingendael heeft een lange historie vanuit de 16e eeuw. Waarom koos Philips Doublet juist deze plek om zijn buiten 
aan te leggen en werd het later uitgebreid zoals het er nu bij ligt? Vanaf de oprijlaan op speurtocht naar de landgoedelementen in 
hun historische en natuurlijke omgeving. 

Zat. 15 oktober 2011  Verzamelen 10.00 uur Adres:  Parkeerplaats landgoed Ockenburgh, Monsterseweg, Den Haag
Eikenhakhout en duinheide (ca 2,5 uur)
In de 17e eeuw werden in de duinen eikenhakhoutplantages aangelegd om in de energievoorziening te voorzien. Die plantages liggen 
er nu nog, maar zijn uitgegroeid tot duinbos. Toch zijn de eikenstoven nog goed herkenbaar en is ook de inrichting van de plantage 
nog zichtbaar in het landschap..  Samen met de duinheide zeer de moeite waard. (stevige schoenen noodzakelijk)

Zat.  5 november 2011 Verzamelen 10.00 uur  Adres:  De Savorin Lohmanlaan/ Zeewindelaan, Den Haag
Westduinpark (ca 2 uur)
De ontwikkelingen in het Westduinpark geven langzaam een ander aanzien aan dit deel van de duinen. Meer dynamiek en de aan-
leg van een natte duinvallei zijn hoofdonderwerpen in het beheerplan. Wat gaat er nog gebeuren en hoe gaat het er dan uitzien?
Een stevige wandeling langs gebaande en ongebaande paden.

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)


