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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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Onlangs stelde de VN vast dat Nederland het op 
twee na gelukkigste land ter wereld is. In ruim 

200 landen is het wat betreft inkomen, levensverwach-
ting, onderwijs, gezondheidszorg minder dan bij ons. 
Wat ook bijdraagt aan ons geluk, voeg ik er maar aan 
toe, is dat dit land er zo prettig ruimtelijk bij ligt. Wel-
iswaar ligt een groot deel van het land -waar ook nog 
eens de meeste mensen wonen- onder zeeniveau, maar 
daar weten we heel goed mee om te gaan. Vanwege 
klimaatveranderingen gaat dat niveau de komende tijd 
nog omhoog, dus wordt er een zandmotor (briljante 
oplossing) aangezet, een grote berg zand voor de kust 
van Ter Heijde die door stroming en wind in noordelijke 
richting geleidelijk aan de kust gaat versterken. Ook de 
grote rivieren Rijn, Maas, IJssel en Schelde zullen in de 
toekomst grotere piekafvoeren laten zien en dus krij-
gen deze rivieren daarvoor de nodige ruimte. Prachtige 
plannen die ook nog eens recentelijk in uitvoering zijn 
gegaan.
Geldt dat ook voor de droge kant van ons land? Al-
weer een half jaar geleden verscheen de ontwerp 
structuurvisie ‘Infrastructuur en Ruimte’. Dat is, zeg 
maar, de toekomstvisie van het huidige kabinet op de 
nationale ruimtelijke ordening. De verantwoordelijke 
minister, mevrouw Schultz-van Haegen, schrijft daar 
in dat ‘het roer om moet’. ‘Niet alles hoeft op natio-
naal niveau geregeld te worden, veel kan overgelaten 
worden aan provincies en gemeenten en procedures 
moeten eenvoudiger’. Dat klinkt mooi. De planologi-
sche vormgeving van ontwikkelingen komen daarmee 
dicht bij de burger. Maar ondertussen gaat de visie 
er wel van uit, dat aan het bedrijfsleven en de verho-

ging van de mobiliteit ruim baan (ook letterlijk) wordt 
gegeven. Nog verontrustender is de ‘aangetoonde’ 
demografische noodzaak om de Randstad fors te laten 
groeien. Dat komt enerzijds doordat de bevolking van 
Nederland als geheel tot 2035 nog zal doorgroeien en 
de bevolking in een aantal perifere gebieden langs de 
grenzen met Duitsland en België zal krimpen. Het zal 
ertoe leiden, zo wordt gesteld, dat er tot 2040 in de 
regio Leiden-Den Haag nog ruim 160.000 huizen bij-
gebouwd moeten worden en bij Rotterdam nog eens 
40.000. De AVN heeft in een zienswijze aan de minister 
laten weten over deze aantallen hevig verontrust te 
zijn. Er komt een moment dat binnenstedelijk bou-
wen, om de woningvraag op te vangen, onvoldoende 
soelaas zal bieden en de open ruimten in onze regio 
opnieuw zullen worden aangetast door nieuwe VINEX-
wijken. Op voorhand schaft de minister de Haagse buf-
ferzones alvast af!
Behoud van ruimtelijke kwaliteit in de zuidvleugel van 
de Randstad (afwisseling van bebouwd en onbebouwd 
gebied) wringt met de wens van de rijksoverheid om 
alhier zowel meer werkgelegenheid, alsook betere 
bereikbaarheid te bieden en huisvesting dichtbij het 
werk te lokaliseren. 
Dit spanningsveld wil de AVN aan de orde stellen tij-
dens een symposium voor beheerders en beleidsma-
kers, dat maart volgend jaar wordt gehouden (meer 
informatie zie elders in dit blad). Het doel is duidelijk: 
niet alles kan tegelijk in het zelfde gebied; de zuidvleu-
gel is een keer vol. We dagen de landelijke politiek uit 
om zich daarover uit te spreken. Het symposium zal 
uitwijzen wie onze medestanders zijnu

Door: Frits Prillevitz
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Beheer heemtuin H.J.Bos in andere handen?
De bezuinigingen eisen hun tol in de Haagse groengebieden. Als eerste slacht-

offer valt de heemtuin H.J. Bos buiten het beheer van de gemeente. Samen 

met een aantal hobbytuinen en twee stadsboerderijen wordt de heemtuin 

uit het pakket natuureducatie geschrapt. Per 1 juni 2012 gaat de stekker eruit.

Een lastige beslissing noemde de wethouder de 
maatregel. Een dramatisch besluit is de reactie 

van veel mensen die hun hart aan de heemtuin ver-
pand hebben. De landschapstuin werd 35 jaar gele-
den opgeleverd als onderdeel van het natuur- en 
recreatiegebied Madestein. De toenmalige directeur 
groenvoorzieningen Henk Bos was initiatiefnemer van 
dit gebied. Hij vond het belangrijk dat er binnen het 
groenbeleid van de gemeente Den Haag meer aan-
dacht kwam voor het inheemse landschap. Tot aan de 
jaren zeventig werd groen in Den Haag vooral gezien 
als gecultiveerd park met veel exotische bloeiende 
heesters. Henk Bos wilde de gewone natuur van Zuid 
Holland onder de aandacht van de bevolking brengen. 
In de heemtuin, die later zijn naam kreeg, bracht hij 
vier puur Hollandse landschapstypen met hun eigen 
specifieke flora samen. Dat zijn de jonge kalkrijke dui-
nen, de kalkarme strandwallen, het veengebied en de 
kleipolder. De heemtuin ligt niet voor niets in Made-
stein. Op deze plaats zijn drie van de vier grondsoorten 
op een natuurlijke manier voorhanden. De 2,8 ha grote 
tuin ligt langgerekt langs de Lozerlaan en start op een 
uitloper van de strandwal van Loosduinen. Vlak erach-
ter ligt de venige strandvlakte die naar het oosten toe 
uitmondt in de klei-afzettingen van de oude Gantel. 
Om ook het biotoop van de kalkrijke jonge duinen in 

de tuin te laten zien, werd een berg duinzand uit het 
Westduinpark aangevoerd.  

Heemtuin is geen plantsoen
Het onderhoud van een heemtuin is niet hetzelfde als 
van een plantsoen. In de H.J. Bostuin moest de meeste 
flora van de betreffende landschappen zichzelf uit zaad 
ontwikkelen. Onderhoud bestaat voornamelijk uit 
maaien en afvoeren van het maaisel. In tegenstelling 
tot het gemiddelde plantsoen, wordt een heemtuin 
nooit gemest, maar uitsluitend verschraald. Alleen dan 
willen de bijzondere planten uit de veenweide of de 
duinweide enthousiast bloeien. Drie van de vier land-
schapstypen hebben een voedselarme grondsoort. 
Alleen de klei-afzettingen zijn uiterst voedselrijk. Die 
grens is dan ook duidelijk zichtbaar aan het verschil 
in planten dat er groeit. Het heeft wel enige jaren 
geduurd voordat alle planten die er verwacht wer-
den ook daadwerkelijk in de heemtuin voorkwamen. 
Dankzij de deskundigheid van de beheerders is de H.J. 
Bostuin een droom van een heemtuin geworden.

Wat gaat er nu gebeuren met de heemtuin?
De gemeente wil de heemtuin graag overdragen aan 
een particuliere beheerder. Maar tot op heden is het 
volstrekt onduidelijk wie dat gaat worden en of er een 
beheerder te vinden is. De groene verenigingen heb-
ben aangeboden om mee te denken over de toekomst. 
Vast staat dat het beheer van de tuin niet mag stop-
pen. Als er niet meer wordt gemaaid, zou er binnen 
een jaar een wildernis ontstaan die niet makkelijk te 
herstellen is. Het werken met vrijwilligers is een moge-
lijkheid, maar behoeft wel deskundige leiding.  Wel-
licht doen we binnenkort een beroep op onze ledenu

Door: Aletta de Ruiter

Voor het laatste nieuws over de H.J.Bos heemtuin zie:www.avn.nl
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Behouden beuk bij rotonde  Plesmanweg
De grote kruising Plesmanweg/ Nieuwe Parklaan werd 

door het ontbreken van goede fietsvoorzieningen als 

gevaarlijk voor fietsers ervaren. De aanleg van een rotonde 

op deze plek zou een grote verbetering in comfort en 

veiligheid kunnen betekenen. Bijkomend voordeel hier-

bij was ook het wegvallen  van de verkeerslichten.

In april 2009 werd door het college het voorontwerp 
voor de rotonde Plesmanweg vrijgegeven voor 

inspraak. Maar zoals wel vaker gebeurt bij dergelijke 
verkeerskundige ingrepen, bleek er een boom in de 
weg te staan voor de aanleg van de rotonde, die niet 
kon worden ingepast in het ontwerpplan.
Toen het de AVN duidelijk werd, dat het hier een 
prachtige waardevolle beuk betrof, heeft zij zich inge-
zet om de boom te behouden. Deze Fagus sylvatica, 
de gewone- of groene beuk, is minimaal 60 jaar oud, 
en is waarschijnlijk al ruim voor de 2e Wereldoorlog 
aangeplant.
De stam heeft inmiddels een omtrek van 270 cm, 
terwijl de kruindiameter ruim 15 meter bedraagt. Als 
solitaire boom is de beuk beeldbepalend en een ver-
rijking voor haar omgeving. Kortom reden genoeg voor 
de AVN om een zienswijze in te dienen tegen de voor-
genomen kap van een waardevolle boom.
De gemeente zag echter eerst geen kans om de beuk 
zodanig in het ontwerp in te passen, dat zij een reële 
kans van overleven had. De beuk, die in de oude situ-
atie vrij in het plantsoen stond, zou na aanleg van de 
rotonde midden in het nieuw aan te leggen voetpad 
komen te staan. Ook het fietspad zou boven een deel 
van de wortels van de beuk aangelegd moeten wor-
den. In overleg met de gemeente is toen afgesproken 
om een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren.

Dit onderzoek gaf echter aan, dat de aanleg van de 
rotonde de nodige risico’s voor de boom zou opleve-
ren. Omdat de AVN ieder risico voor het behoud van 
de boom wil wegnemen, werd naar een andere oplos-
sing gezocht. Daarop stelde de AVN voor om de loop 

van het voet- en fietspad aan te passen aan de stand-
plaats van de boom. Gezien de ruimte in het ontwerp-
plan, was deze omlegging van voet- en fietspad zeker 
mogelijk. De gemeente had echter bezwaren tegen 
het AVN-voorstel. Vanuit verkeerskundig oogpunt is 
het een minder veilige oplossing en daarnaast werd 
het ook als een landschappelijk ongewenste situ-
atie gezien; aldus de gemeente. Maar de gemeente 
opperde toen wel een alternatief, door rondom de 
boom een gefundeerde vlonder te construeren, waar-
over het voet- en fietspad konden worden aangelegd. 
De AVN zag in deze technische constructie een goede 
mogelijkheid om de boom te sparen en ging akkoord 
met dit voorstel.

In oktober vorig jaar werd begonnen met de aanleg 
van de rotonde en in maart van dit jaar werden de 
eerste contouren van de zwevende vloer zichtbaar. De 
hele constructie is op een aantal gegoten betonpalen 
gemaakt, zodanig dat deze helemaal vrij ligt van de 
grond en dus niet op de wortels kan drukken.  
Bijkomend probleem voor de boom tijdens de uitvoe-
ring vormde de sloop van de muur van de brugleuning. 
Deze liep vrij dicht langs de boom zodat het wortel-
pakket van de boom enigszins moest worden ingekort. 
Ook moest een nieuwe fundering voor de brugleuning 
worden gemaakt, dicht bij de wortelkluit. Bij de afwer-
king van de vlonder waren er nog enkele technische 
problemen, maar deze zijn nu allemaal verholpen. 
Inmiddels is alles klaar en kan het groen voor de 
rotonde deze winter verder worden afgewerkt. 
De AVN is blij dat de gemeente zich enorm heeft inge-
spannen om deze fraaie beuk te kunnen behoudenu 

Door: Bas Steenks
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Stadsnatuur vanaf de straat gezien

Langs de Loosduinseweg

Door: Frans Beekman

In de Gouden Eeuw werden langs de uitvalswegen van Den Haag landgoederen en buitenplaatsen gesticht, 

vaak in combinatie met of in plaats van een oudere boerderij. Dit gebeurde ook in de weilanden ten zuiden van 

de Loosduinseweg. In dit veengebied zijn deze buitenplaatsen niet bewaard gebleven. Oude prentbriefkaarten 

laten er nog iets van zien.

Van de Loosduinseweg en de Loosduinsevaart is 
de eerste het oudst. De verbindingsweg van Den 

Haag naar Loosduinen lag op de strandwal, begon bij 
het Westeinde en liep evenwijdig aan de Laan van 
Meerdervoort, die ook op het zand lag. Op aandringen 
van prins Frederik Hendrik werd in 1643 een waterweg 

gegraven voor de afvoer van gedolven zand, en de aan-
voer van groente uit het Westland naar de stad. Deze 
‘Nieuwe vaart’ werd van Loosduinen doorgetrokken 
naar het slot Honselersdijk en daarom betaalde Fre-
derik Hendrik voor een kwart mee.
Evenals de Scheveningseweg in 1665 werd ook de Loos-
duinseweg in 1693 bestraat. Men noemde de weg een 
‘cieraet voor de stad ende buytenplaetsen’. De koet-
sen van de notabelen konden zo gemakkelijk naar de 
verblijven buiten de stad rijden. Op de bekende kaart 
van Cruquius uit 1712 staat de landgoederenreeks tot 
Eikenduinen ingetekend: Westerbeek, Oostbroek, Rus-
tenburg en Vredenburg.

Rustenburg
De buitenplaats Rustenburg komt in 1840 in handen 
van koning Willem II, die zeer actief was in het kopen 
van boerderijen en buitenplaatsen rondom Den Haag. 
Bij zijn overlijden in 1849 gaat Rustenburg naar een 
Rotterdamse koopman. Het geheel bestaat dan uit 
een ‘bouwmanswoning’ of boerderij met een stal, 
hooiberg, weilanden en een hakhoutbos. De ‘heeren-
huizinge’ heeft tien kamers met marmeren vloeren 
en schoorstenen en is als zomer- en winterverblijf te 

gebruiken. Er staan een koetshuis, paardenstalling en 
een druivenkas.
Op de foto van de Rustenburgerbrug is van dit alles 
niets te zien, maar wel een deel van de oprijlaan naar 
de Loosduinseweg. Vast aan de brug gemaakt zijn 
twee monumentale gemetselde pilasters met de 
naam van de buitenplaats en bekroond met stenen 
sierappels. De oprijlaan wordt begrensd door een dub-
bele rij (van waarschijnlijk) iepen. Ook langs de Loos-
duinseweg staan die bomen. De mooie rechte stam-
men leveren het sterke iepenhout dat - blank gelakt 
- veel werd toegepast in wagens en karren.

Met enige moeite is op de foto iets te zien wat nog 
bestaat. Aan de linkerkant ontwaren we tussen de 
bomen de huizen op de hoek van de Loosduinseweg 
en de Valkenboslaan. De brug lag ongeveer op de plek 
van de huidige Gooilaan. Het was echt een uitdaging 
de plek van de foto terug te vinden! We kijken dus in 
de richting van de stad. 
Op de Loosduinseweg zijn tramrails te zien, waar sinds 
1882 de stoomtram van de WSM reed. Langs de vaart 
ligt een opvallend breed voetpad, tevens jaagpad. Hier 
liep een man met een lange paal waarmee de typische 
platte schuit beladen met groente werd voortgeduwd 
of geboomd. De bruggen over de Loosduinsevaart 
hebben dan ook een hoge rug om die schuiten door 
te laten. De zijkant van de brug lijkt beschadigd door 
de ijzeren ‘Westlanders’. De vaart met z’n zandbodem 
had altijd helder water en er zaten vaak jongens en 
mannen met eenvoudige hengels te vissen. 
In 1918 komt Rustenburg in handen van een bouw-
maatschappij en vanaf 1921 wordt in de overgebleven 
weilanden gebouwd aan de nieuwbouwwijk Oost-
broek en Rustenburg, nu stadsdeel Escamp.

Leijweg
Voor veel kunstenaars waren de bruggen over de 
Loosduinsevaart een geliefd onderwerp. Naast 
schilderijen en tekeningen kwamen er rond 1900 de 
prentbriefkaarten of ansichten bij, die voor iedereen 
bereikbaar waren. Ze moesten vooral schilderachtig 
zijn. De foto is in de richting Loosduinen genomen.
De Leijweg heeft een naam die meer voorkomt. Een 
lijdweg of lijweg is een belangrijke zijweg van veelal 
16 voet (5 meter) breed. De Leij-
weg was bovendien de scheiding 
tussen de West en Oost Escamp-
polder. Tot ver in de vorige eeuw 
liep deze polderweg door de 
groene weilanden naar het dorp 
Wateringen. 
Op de foto zien we aan de over-
kant van de vaart een rij populie-
ren en langs de Loosduinseweg 
weer iepen. Het hout van deze 
bomen had steeds een nuttige 
bestemming. 
De afgedrukte kaart is vanuit 
Den Haag op 11 april 1903 naar 
Frankrijk gestuurd met ‘Meil-
leures Salutions (beste groeten). 
Via de handel komen dergelijke 
kaarten weer terug. Ook de brug 
naar de Leijweg (nu het ver-
lengde van de Thorbeckelaan) 
heeft een hoge doorvaart voor 
de veilingschuitenu 

Linkerpagina:

Brug over de Loosduinsevaart 
naar Rustenburg (1925). Uitgave 
J. v.d. Markt. Coll. F. Beekman.

Onder:

Brug over de Loosduinsevaart naar 
de Leijweg (1903). Coll. F. Beekman.
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De esdoorn: soms heel lastig
Je moet het maar durven om in Haagwinde over Esdoorns te schrijven! Veel 

AVN leden zijn uren aan het werk geweest om deze woekeraars te bestrijden! 

Natuurlijk kan er zo wel eens een totaal verkeerd beeld ontstaan van een 

grote groep bomen, die uit veel mooie en nuttige soorten bestaat. Mogelijk 

is daarover weinig bekend en… onbekend maakt onbemind!

Er bestaan ongeveer 100 soorten esdoorns. Twee 
daarvan zijn inheems: de gewone esdoorn (Acer 

pseudoplatanus)  en de Spaanse aak (Acer campestre). 
De naam esdoorn is terug te voeren tot de oudheid 
toen doorn boom betekende. Es was een wat hoger 
gelegen droger stuk grond. In te vochtige grond 
gedijt de boom namelijk niet. Aak komt waarschijnlijk 
van eik. Onterecht want de Spaanse aak is echt een 
esdoorn. Een echte woekeraar is de Noorse esdoorn 
(Acer platanoides), niet inheems maar mogelijk op 
eigen kracht hier gekomen en vaak enorm aan het 
verwilderen.
 
Landje pikken
Als de Noorse esdoorn zich eenmaal in een bos heeft 
gevestigd en ongemoeid wordt gelaten, is er grote 
kans dat hij op den duur het geheel gaat overnemen. 
Daarom is het leuk bij een beginnend boompje die ont-
wikkeling eens te volgen. Direct nadat de kiemblaadjes 
zijn verschenen ontstaat er een dun stammetje, dat 
drie knoppen vormt waaruit zijwaarts de eerste twee 
blaadjes komen. Tegenover elkaar geplaatst geven die 
meteen al een flinke schaduwplek. De bovenste knop 
groeit door en vormt wat hoger opnieuw drie knoppen. 
Uit twee daarvan komen weer blaadjes, die zich haaks 

op de eerste plaatsen zodat een volle cirkel wordt 
gevormd. In schaduw daarvan hebben andere planten 
geen kiemkans meer, want planten hebben licht nodig. 
De esdoorn heeft de plek dus in bezit genomen. Deze 
‘verovering’ kan snel verder gaan zoals we weten!
 
Herkennen
Van de esdoorn kent iedereen wel de tegenover elkaar 
staande zaden met vleugels. Als kind hebben wij die 
ooit wel eens op de neus geplakt. Alle esdoorns pro-
duceren zulke zaadvormen. Soms recht tegenover 
elkaar bijvoorbeeld bij de Spaanse aak, soms in een 
omgekeerde U- of V- stand. De bladeren zijn meestal 
handvormig, rond- of spits gelobd. Hiermee begeven 
we ons echter op gevaarlijk terrein, want er zijn veel 
sterk afwijkende bladvormen. Zo zijn er tweelob-
bige, palmbladige, hartvormige, maar ook veervormig 
samengestelde en zelfs op haagbeukblad lijkende bla-
deren. Zonder de vleugeltjes herkennen we dan op het 
eerste gezicht geen esdoorn.
In zo’n geval kijken we naar de stand van de twijgen 
en bladeren. Die zijn altijd overstaand en kruisgewijs 
geplaatst. Naast de esdoorn kennen we slechts twee 
boomsoorten, (let wel geen struiken!), met deze groei-
wijze. Dat zijn de paardenkastanje en de es. De ver-

schillen tussen deze drie zijn echter zo groot, dat we 
ons haast niet kunnen vergissen.
 
Bloeiwijze
Uit de dikke groene knoppen van de gewone esdoorn 
komen in het voorjaar lange hangende trossen geel-
groene bloempjes, die later overgaan in de bekende 
zaden met vleugels. Deze zijn wat geelachtig gekleurd. 
In een gunstig jaar is een boom, die daarmee volhangt 
zo mooi, dat hij bijna kan wedijveren met de gouden 
regen. Bij de Noorse esdoorn is de bloeiwijze staand.
Later in het jaar geeft de gewone esdoorn een wat 
sombere indruk. De bladeren zijn dan groot, donker 
groen en geven veel schaduw. Vaak worden ze aange-
tast door de inktvlek-schimmel, die lelijke zwarte plek-
ken geeft. De Noorse esdoorn heeft lichtere bladeren 
en geen last van die schimmel.
Aanverwante soorten, als de purper-esdoorn, de zilver-
esdoorn en de witte esdoorn, kleuren heel mooi in de 
herfst. In onze tuinen is de Japanse esdoorn (Acer japo-
nica) die het hele seizoen rode bladeren heeft,
wel bekend.
 
De Spaanse aak
De Spaanse aak is een heel aparte leuke nogal kleine 
boom die, behalve in het noorden, overal in Europa in 
het wild voorkomt. In onze bomenboeken lees je er 
niet veel over. In Engeland is hij meer geliefd en wordt 
daar zelfs “English Maple” genoemd. Hij laat zich bui-
tengewoon gemakkelijk gebruiken voor de aanleg van 
hagen. Als hij regelmatig wordt gesnoeid, gaat hij zich 
dicht vertakken en wordt zo’n haag  vrijwel ondoor-
dringbaar. Daar waar de Groot Hertoginnelaan begint 
is het talud met Spaanse aak beplant en vlak gesnoeid. 
Dit is een goed voorbeeld van hoe de boom met zich 
laat sollen. Hij is hier nauwelijks meer te herkennen. 

Overigens is zo’n beplanting wel doelmatig en zeker 
niet lelijk. Gelukkig staan in de Scheveningse Bos-
jes een aantal vrije exemplaren waaraan we kunnen 
zien hoe ze horen te zijn.
 
Prachtig hout
Doordat het hout fijn van draad en nogal hard is, 
vindt esdoornhout veel toepassingen in de meu-
belindustrie, als triplex, parket, voor draaiwerk en 
ook voor muziekinstrumenten. De kammen van de 
beroemde Stradivarius-violen zijn van esdoornhout 
gemaakt.
De kleur is zijdeachtig glanzend, witgeel en vertoont 
geen onderscheid tussen spint en kernhout.
 
Bijzondere soorten
In de pas geheel opgeknapte bomentuin in het Zui-
derpark zijn veel verschillende esdoorns te vinden. 
Destijds waren er wel 32 soorten. Het is niet bekend 
of die er allemaal nog zijn. Voor de bomenliefhebber 
is dit arboretum echter zeker een bezoek waard, al 
was het alleen maar om een ander idee over onze 
groene lastpost te krijgenu 

Door: Jaap van Loenen
foto’s: Jaap van Loenen
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Nu de actualiteit van de bufferzones in de Randstad bij het landelijk politieke 

beleid zo hoog opspeelt, is het goed om nog even terug te kijken naar een van 

de jubileumexcursies die de AVN op 18 juni voor haar leden organiseerde: Wat 

is er te beleven in het Land van Wijk en Wouden?

De open ruimte tussen Den Haag, Zoetermeer en 
Leiden bleek voor veel van de deelnemers onbe-

kend terrein. De opmerkingen ‘nog nooit geweest en 
toch zo dicht bij huis’ en ‘ik wist niet dat je hier zo fijn 
kon fietsen’, waren niet van de lucht. Voor de meesten 
werd de dag daarom een echt avontuur.

Het landelijk gebied van het Land van Wijk en Wouden 
begint eigenlijk al vlak achter het tunneltje onder de 
A4  bij Leidschendam. De Kostverlorenweg vormt de 
scherpe rand tussen de vinexwijk Leidschenveen en 
het boerenland en is tevens de waterscheiding tus-
sen Rijnland en Delfland; hier nog begrensd door een 
laatste restant oorspronkelijke veendijk uit de Middel-
eeuwen. Om de hoek treffen we in het gehucht Wils-
veen een nauwelijks jongere historie. Het bekendst 
is de molendriegang uit 1672 die nog steeds helpt de 
polder droog te houden. Halverwege de weg ligt een 
kleine begraafplaats, restant van een middeleeuwse 
bedevaartplaats met Mariakapel die in 1684 plaats 
maakte voor een hervormd kerkje dat op zijn beurt in 
1820 weer werd afgebroken.

Rijke boerenleven 
De weg loopt hier dwars door ontveende polders. Land 
dat na ontvening onder water kwam te staan en later 
weer drooggemalen werd. Sindsdien is het argrarisch 

gebied. Enkele prachtige oude boerderijen getuigen 
nog van het rijke boerenleven uit de negentiende 
eeuw. Voor de Nieuwe Driemanspolder is dat binnen-
kort verleden tijd. Ten behoeve van waterberging en 
natuurontwikkeling wordt die polder binnen enkele 
jaren weer omgevormd tot plassengebied.

Recreatie
Het overganggebied van boerenland naar stad is vlak 
voor Zoetermeer kunstmatig aangelegd in de vorm 
van het Buytenpark. Een recreatiegebied waar naast 
natuur ook veel leisuresport een plaats heeft gekre-
gen. Al van ver zien we de skibaan van Snowworld 
hoog boven het landschap uitsteken.   En daar komt 
binnenkort een tweede -hogere- bij, als de plannen 
van Zoetermeer en Snowworld doorgaan. 

Voor het vervolg van de bustocht was het onvermijde-
lijk dat de route dwars door Zoetermeer voerde, maar 
per fiets biedt het Buytenpark en de Zoetermeerse 
Meerpolder een prachtige groene doorsteek in noor-
delijke richting. 
De excursiegangers stapten uit op een kleine parkeer-
plaats aan de rand van de wijk De Leyens. De regen 
die tijdens de busrit nog tegen de ramen kletterde is 
gestopt en het prielenbos ligt te dampen aan de rand 
van de Zoetermeerse plas. Ook die plas is mensenwerk 

en ontstaan door zandwinning. Bij de uitbreiding van 
Zoetermeer tot groeigemeente werd hier tot dertig 
meter diepte bouwzand uit de bodem gewonnen. Der-
tig jaar na deze ontgronding is hier echter een prachtig 
gebied voor kleine waterrecreatie ontstaan, waar uit-
sluitend mag worden gezeild en gesurft, motorboten 
zijn verboden. De drukke waterrecreatie in het hoog-
seizoen is geconcentreerd aan de overzijde. Wij nemen 
de rustige westoever dwars door het jonge prielenbos.   
In polderland dat uit het water is teruggewonnen is 
het onvermijdelijk dat je op de route regelmatig een 
molen of gemaal tegenkomt. De Zoetermeerse Meer-
polder aan onze linkerhand ligt bijna vijf meter onder 
NAP. Het gemaal dat we tegenkomen, zorgt voor droge 
voeten in dit polderland. Hoe veel dat is, kunnen we 
afgelezen aan het peilverschil tussen poldersloten en 
boezemwatering. 

Boerderijen met brede functie
Boerderij Geertje wordt de eerste pleisterplaats. Onze 
wandeling was winderig maar droog, echter nauwe-
lijks zitten we binnen aan de koffie of een korte bui 
klettert tegen het dak. We prijzen ons gelukkig met 
deze pauze.
Geertje houdt het midden tussen een agrarisch bedrijf 
en een recreatiepark. De eigenaar heeft alles uit de kast 
gehaald om een rendabel gemengd bedrijf te maken. 
Het kleinschalige veeteeltbedrijf met geiten, koeien, 
paarden en varkens is de hele week toegankelijk voor 
publiek. Boer Wim is niet bang voor contact tussen 
zijn vee en de stadsmens. De geiten mogen geaaid 
en gevoerd worden. Kinderen kunnen een ponyritje 
maken, in de vaart liggen roeiboten en achter het hak-
houtbosje wordt gekampeerd. In het winkeltje kun je 
boerenkaas kopen en de theeschenkerij serveert koffie 
met zelfgebakken appeltaart. Met veel plezier geeft 

Wim uitleg over het ontstaan van zijn bedrijf en de 
filosofie achter een brede agrarische bedrijfsvoering 
op ecologisch verantwoorde wijze. Hij heeft daarmee 
van Geertje een heel bijzonder boerenbedrijf gemaakt, 
waar dankzij de vele activiteiten ruimte is voor tien 
man/vrouw personeel. Geertje ligt op een steenworp 
afstand van de stad, maar heeft een echte landelijke 
uitstraling. Bij uitstek een bedrijf dat past in de groene 
bufferzones van de Randstad waar de burger kennis 
kan maken met de agrarische sector.

Dorpen en kerkenpaden
De regen is weer gestopt en de wandeling gaat verder 
over de dijk van de Noord Aa. Aan de overkant kijken 
we uit over een stuk oud land dat niet verveend is. Het 
ligt veel hoger dan de droogmakerijen. Over de brug 
van de Geerweg voert de route naar Zuidbuurt, een 
dorpsgemeenschap onder de rook van Zoeterwoude, 
maar met een oorspronkelijk dorpskarakter. De hoofd-
wegen volgen de oude grenzen van de polderverkave-
ling, alleen voet- en fietspaden steken dwars door de 
polder heen. Zo ook de twee kerkenpaden die Zuid-
buurt verbinden met de boerderijen langs de Wei-
poortse Vliet, het oude veenriviertje dat in de Tachtig-
jarige oorlog de aanvaarroute was voor de bevrijders 
van Leiden. 
De boerderijen in het Land van Wijk en Wouden 
wedijveren in het maken van kaas en allerhande bij-
producten. En daar hebben de excursiedeelnemers 
uitgebreid van genoten. In Zuidbuurt lunchen we in 
de oude koeienstal, aan de Weipoortse Vliet gaan we 
een boerderij-ijsje eten en als afsluiter proeven we alle 
boerenkaassoorten die in Weipoort ambachtelijk wor-
den geproduceerd. 
De excursiedag sloot helaas af in de file, maar op de 
fiets heeft u daar absoluut geen last vanu 

Boven: Veengrond langs de Noord Aa

Midden: 18e Eeuws dijkhuisje in Zuidbuurt

Onder: Ambachtelijke kaasmakerij

Linkerpagina: Prot.kerk in Wilsveen 1782, 
Molendriegang, 19e Eeuwse boerderij

Door: IJsbrand Feeke 
en Aletta de Ruiter 

Land van Wijk en Wouden
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Van de portefeuillehouders

Blanke top der duinen terug via de wortelzeef
De argeloze wandelaar zal aankomende winter in het Westduinpark wor-

den opgeschrikt door grote machines die het duin op verschillende plekken 

omploegen. De werkzaamheden voor het Natura 2000-project zijn begin 

november gestart

Waarom mag de natuur niet blijven zoals het is?, 
is een veelgestelde vraag die afgelopen weken 

door bezorgde AVN-leden werd gesteld. Vanaf het 
moment dat de voorlichtingsfolder van de gemeente 
bij de omwonenden in de bus viel, stond de telefoon 
roodgloeiend. De enthousiaste mededeling dat de 
‘Blanke top der duinen’ weer terug gaat keren in het 

Westduinpark deed menigeen de wenkbrauwen fron-
sen. “Is de natuur niet mooi genoeg zo?”,  “Gaat het 
stuifzand nu mijn tuin bedekken?” en  “Waarom zoveel 
geld uitgeven als de economie zwak is?” 
Gelukkig is de AVN goed op de hoogte van de plannen 
en konden de ongeruste vraagstellers op een deskun-
dig antwoord rekenen, al was niet iedereen te over-
tuigen. Vooral de kapaanvraag voor 1300 bomen werd 
met argusogen bekeken. Het echte antwoord op de 
ongerustheid is, dat de ingrepen in het Westduinpark 
de biodiversiteit in deze duinen zal terugbrengen. Er 
komen meer kansen voor plant- en diersoorten die er 
oorspronkelijk thuishoren.

Inrichting van een natuurpark
In de afgelopen zeventig jaar zijn de duinen van het 
Westduinpark omgevormd tot een natuurwandelpark. 
Daar was vlak na de Tweede Wereldoorlog een goede 
reden voor. Toen alle explosieven waren opgeruimd en 
de duinen weer vrij werden gegeven, was het de taak 
van de toenmalige Plantsoenendienst om de resten 
van de Duitse bezetting te camoufleren. Het was zaak 
om het zand vast te leggen en dit deel van de duinen 
geschikt te maken voor recreatie. Om het tot een mooi 
park te maken zijn er veel struiken aangeplant die er 
eigenlijk niet thuishoren, zoals de rimpelroos en de 
sneeuwbes. Daar was iedereen in eerste instantie erg 
blij mee. De rozen geurden en kleurden en groeiden 
zeer succesvol. Dat gebeurde ook met de aanplant van 
de binnenduinrand waar snelgroeiende bomen als 
abeel en esdoorn een goede windvanger bleken voor 
de achterliggende woonwijken. 

Plantengemeenschappen en habitatindeling
In de loop van de afgelopen decennia is de kennis over 
natuur en ecologie enorm toegenomen. De weten-
schap ontdekte waarom planten op de ene plaats wel 
groeien en op andere plaatsen juist niet. Men kwam 
erachter dat bepaalde plantensoorten bij elkaar horen 
en op welke standplaats ze voorkomen. Heel veel 
onderzoek wees uit dat daar systematiek in zit. De 
oude kennis over individuele plantensoorten groeide 
uit tot kennis over plantengemeenschappen en habi-
tatindeling (leefomgeving). Dat was nieuw.
Toen eenmaal vaststond welke plantensoorten we in 
de duinen mogen verwachten, werd als snel duidelijk 
dat de biodiversiteit niet hoog scoorde in het West-
duinpark. De overvloedige aanwezigheid van exoten 

had de originele duinplanten verdrongen. De grote 
hoeveelheid bomen en struiken bleek ook van invloed 
op de grondwaterstand. Grote bomen nemen immers 
meer water op dan kleine planten. En de humuslaag 
die was ontstaan door het afgevallen blad had de 
bovenste grondlaag enorm verrijkt met voedings-
stoffen, waardoor echte duinplanten geen schijn van 
kans meer hadden om hier ook te groeien. Daar kwam 
nog bij dat de aanwezigheid van het duinkonijn door 
toedoen van de myxomathose, sterk was afgenomen, 
waardoor de natuurlijke begrazing wegviel en de 
duinweides verruigden. Kortom, de duinen van het 
Westduinpark waren langzaam dichtgegroeid, over-
woekerd en verdroogd. Daar moest iets mee gebeuren. 

Natura 2000
Omdat natuur en habitatsoort niet aan grenzen zijn 
gebonden, heeft de Europese Unie zich ontfermd over 
nieuwe regels voor de natuurkwaliteit in de meest 
kwetsbare gebieden van Europa. Dat werd de Habita-
trichtlijn die rond de millenniumwisseling werd vast-
gesteld en Natura 2000 heet. 
In Nederland lijken duinen meer dan voldoende ver-
tegenwoordigd. Bijna de hele kustlijn bestaat immers 
uit duin. Maar afgezet op de Europese schaal blijkt het 
opeens een zeldzaam landschapstype te zijn dat in 
heel Europa weinig voorkomt. Voorwaarde voor duin-
vorming is een zandige ondergrond in de aangren-
zende zee en dat komt alleen voor bij riviermondin-
gen en een langzaam aflopende kustlijn. De Noordzee 
voldoet wat dat betreft aan alle eisen.
Dat maakt onze kust en de Nederlandse duinen opeens 
zeer bijzonder. Belangrijk werd dus om dit landschap 
te beschermen, inclusief de planten en dieren die daar 

Door: Aletta de Ruiter

Schep voor schep gaat de duin-
grond door de wortelzeef

Het Westduinpark is nu vol-
gegroeid met struweel.

Boven: De duindoorn is mooi, maar 
rukt op en veel asfaltpaden zijn kapot

Onder: Abeel en esdoorn vul-
len toppen en dalen
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thuishoren. Om te garanderen dat deze zeldzame 
habitats ook voor de toekomst in stand blijven, werden 
alle Nederlandse duinen uitgeroepen tot beschermd 
natuurgebied binnen de Natura 2000-richtlijn. En 
omdat er binnen het duinlandschap nog een aantal 
verschillen voorkomen (de zeereep is anders dan het 
duinbos) is er nog specifiek onderscheid gemaakt in 
habitattypes.

Blanke top voor zandhagedis
Om dit landschap te bewaren voor de toekomst is voor 
alle duingebieden een nieuw beheerplan opgesteld, 
waarin  meer ruimte wordt gegeven aan de duinspe-
cifieke habitats en plantengemeenschappen. Voor het 
Westduinpark betekent dit dat er weer een natte duin-
vallei moet  komen en de echte grijze duinweide met 
zijn specifieke flora meer ruimte krijgt. Ook het stuiven 
van zand vanaf de blanke top is noodzakelijk om dieren 
als bijvoorbeeld de zandhagedis meer mogelijkheden 
te geven. Daarnaast is de dynamiek van stuivend zand, 
samen met de salt spray, bevorderlijk voor de ontwik-
keling van de duinweideflora, liefst geholpen door 
wat meer konijnenvraat. Om dat te bewerkstelligen 
zal op een aantal zuidhellingen achter de zeereep de 
begroeiing worden verwijderd en de bovenste humu-
slaag worden afgegraven. De Natte Pan wordt pas 
weer echt nat als struiken en de ca 1300 bomen wor-
den opgeruimd en de bodem wordt afgeplagd tot het 
grondwaterniveau. 

Stevige ingrepen
In de vorige winter is het voet- en fietspad achter de 
zeereep al helemaal vernieuwd. Aanstaande winter 
wordt de rest van de paden vervangen en op som-
mige plekken verlegd. Veel wandelpaden worden 

teruggebracht tot een zandpad. Dat bevordert de rust 
in het gebied en zorgt voor zonering van de recreatie. 
De grote doorsteken naar het strand blijven uiteraard 
wel verhard.  
Al met al zijn het stevige ingrepen waar groot mate-
rieel voor wordt ingezet. Om ervoor te zorgen dat 
er geen wortels in de grond achterblijven, die dan 
opnieuw kunnen uitlopen, gaat alle afgegraven grond 
door de wortelzeef. De humus en wortels worden eruit 
gezeefd en het schone zand wordt weer uitgereden en 
opgebracht voor nieuwe duinen. De natuur wordt op 
die manier een handje geholpen in de hoop dat het 
dynamische proces zich vanaf dat moment zelf zal 
ontwikkelen. Het is niet de bedoeling dat er nieuwe 
duinplanten worden bijgezaaid of geplant. Uit andere 
regeneratieprojecten zoals in Berkheide is gebleken 
dat er voldoende zaad in de bodem aanwezig is om 
spontaan een nieuwe duineigen flora te laten ontwik-
kelen. We mogen straks weer parnassia, klokjesgenti-
aan, orchideeën en stijve ogentroost verwachten. 

Archeologisch onderzoek
Zoals op alle plaatsen waar in de bodem gegraven 
wordt, zal ook in het Westduinpark archeologisch 
onderzoek plaatsvinden. Alhoewel je nooit van tevoren 
weet wat je tegenkomt, verwacht de dienst Archeolo-
gie van de gemeente Den Haag geen oude historie op 
te graven. “Dit jonge duinzand ligt er pas hooguit 1000 
jaar. We verwachten dus alleen zaken uit de Tweede 
Wereldoorlog te vinden. Maar op zich is dat al interes-
sant genoeg” aldus Corien Bakker, hoofd archelogie.

De werkzaamheden zullen aankomende winter wor-
den uitgevoerd. Medio maart als het broedseizoen 
start, wordt gestoptu 

De egel in winterslaap

De egel (Erinaceus europaeus) is het meest 
bekende kleine zoogdier en tevens het meest 

mysterieuze van ons land.  Wat ik op deze ochtend 
waarnam, was het begin van de voortplantingscyclus 
als de egels net uit hun winterslaap ontwaakt zijn. Een 
dergelijke waarneming is vrij zeldzaam. Toch worden 
egels in Nederland bij schemering en dageraad heel 
vaak gezien. 

In het begin van de twintigste eeuw was onze ken-
nis van dit zoogdier hoofdzakelijk gebaseerd op niet 
geverifieerde veronderstellingen. Toch blijken som-
mige mythes op waarheid te berusten en andere, zelfs 
nieuwe veronderstellingen niet op feiten. Overigens is 
de grootste fout die gemaakt wordt, dat wij mensen 
alle egels over een kam scheren. Net als mensen zijn 
egels verschillend. Sommige kunnen ‘koorddansen’, de 
meesten echter niet. 

Met de invallende winter wil ik het fenomeen egelwin-
terslaap wat toelichten. In het najaar gaat niet alleen 
de ideale levenstemperatuur van de egel omlaag, 
maar ook de kwaliteit en kwantiteit van hun voedsel 
neemt zienderogen af. Oplossing voor dit probleem is 
een plek zoeken waar ze hun minimaal verdraagbare 
temperatuur kunnen conditioneren . De grens tussen 
activiteit en winterrust ligt bij 12 graden Celcius. De 

duur van de winterslaap is voor egels afhankelijk van 
de breedtegraad en de daar heersende temperaturen. 
Afgezien van de omstandigheden en het individu zul-
len egels tijdens de winter langer of korter in winter-
rust zijn. Soms onderbroken door een korte waakpe-
riode om voedsel te zoeken als het weer het toelaat.
Ter voorbereiding op de winter consumeert de egel 
overmatig veel voedsel. Dit wordt omgezet in ener-
gierijk ‘bruin vet’ dat tussen de schouderbladen 
ophoopt. Hypofyse en schildklier produceren samen 
een hormoon dat de winterslaap voorbereidt. De 
lichaamstemperatuur gaat omlaag waarbij het hart 
op minstens 35 graden blijft. Naar buiten toe neemt 
de temperatuur echter af waarbij neus en voeten als 
dood aanvoelen. Hartslag en ademhaling zijn dan 
nog nauwelijks waarneembaar. Desondanks moeten 
egels goed geisoleerd in winterslaap om te overleven. 
Daarom maken ze een bladerhoop waarin ze een hol 
draaien. Als die hoop te dun is, legt de egel het loodje 
zodra het lang gaat vriezen. Heeft u egels in uw tuin, 
maak dan een flinke hoop van alle afgevallen blad.

Zodra de temperatuur in de lente stijgt, komt er weer 
leven in de brouwerij. De opgebruikte energievoorraad 
geeft aan dat de eerste levensbehoefte moet worden 
aangevuld. Wat de tweede levensbehoefte is, trof ik op 
mijn vroege ochtendwandeling aanu 

Door: Frederik Hoogerhoud

Het is 24 maart 5 uur 55, de thermometer geeft 9 graden Celsius aan. Plotseling verschijnt er een schuifelbeest voor 

mijn voeten. En vlak daarna nog een. Egels! De voorste stopt midden op het pad, waardoor de ijverig volgende stekelaar 

met zijn neus in het achterwerk van nummer een terecht komt. Deze tilt het bewuste lichaamsdeel hoog op waarna 

nummer twee aanstalten maakt om over de hindernis heen te lopen. De achterpoten blijven echter stevig op het pad 

en ja, inderdaad.... ze doen ‘het’ heel voorzichtig. 
Na bewerking in de wortelzeef komt er 
schoon duinzand van de lopende band.

Voor meer informatie over 
egels kunt u  terecht bij de 
egelopvang Den Haag.

www.egelopvangdenhaag.nl 
T: 070-3254045  
tussen 10.00 en 12.00 uur
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AVN symposium 2012
‘Op de bres voor de Haagse (rijks)bufferzones’

Aanleiding
De resterende open groene ruimte in de 
Randstad, ingeklemd tussen grote stedelijke 
agglomeraties, staat onder grote druk. In de 
ontwerp-structuurvisie ‘Infrastructuur en 
Ruimte’ constateert het kabinet Rutte dat de 
stedelijke regio’s in dit gebied de komende 
decennia verder zullen blijven groeien.  Gelijk-
tijdig zien we echter dat de rijksoverheid met 
deze structuurvisie terug treedt bij het verde-
len van de schaarse ruimte. 
Onder het motto ‘Nederland heeft ruimte 
nodig’ geeft het kabinet ruim baan aan bur-
gers en bedrijven voor initiatief en ontwikke-
ling, maar laat zij de regie hierbij grotendeels 
over aan lagere overheden. De bescherming 
van de rijksbufferzones zal met deze struc-
tuurvisie tot het verleden gaan behoren. Een 
bescherming die al decennia lang een effectief 
planologisch instrument is gebleken om de 
groene open ruimte tussen stedelijke agglo-
meraties in de Randstad te behouden. 

Doel
Onder het motto ‘Op de bres voor de Haagse 
bufferzones’ richt het symposium zich op het 
landelijk gebied, dat nu nog wordt beschermd 
door de rijksbufferzone Midden-Delfland (tus-
sen Den Haag en Rotterdam) en de rijksbuf-
ferzone Den Haag-Leiden-Zoetermeer. Met het 
symposium wil de AVN de dialoog stimuleren 
tussen bestuurders en beleidmakers bij over-
heden en natuurbeheerorganisaties, vertegen-
woordigers van  de agrarische sector en recre-
atie en andere belanghebbenden. Het doel van 
het symposium  is om een gemeenschappelijke 
visie te ontwikkelen over bestemming, inrich-
ting, gebruik en beheer van het landelijk gebied 
in Zuid-Holland. 

Uitwerking
Voorafgaand aan het symposium wordt in een 
aantal workshops met deskundigen over ver-
schillende thema’s een aantal standpunten 
voorbereid, die de deelnemers aan het sympo-

sium in groepen zullen bediscussiëren. Deze 
thema’s worden op het symposium ingeleid 
door deskundige sprekers. 

Thema’s
- Hoe kan de open ruimte nog worden gevrij-
waard van oprukkende verstedelijking?
- Wat is de toekomst van de agrarische sector: 
schaalvergroting of diversificatie?
- Grotere betrokkenheid van de stedelijke 
bevolking door nieuwe vormen van samen-
werking?
- Hoe kunnen natuurbeheerders en agrarische 
natuurverenigingen de krachten bundelen?
- Openluchtrecreatie: wat heeft het landelijk 
gebied te bieden, wat is de rol van stadsran-
den?
- Beschikbare financieringsinstrumenten: 
worden alle mogelijkheden al benut?
- Hoe de ecologische relaties tussen duinen 
(Natura 2000-gebied) en het Groene Hart te 
behouden?u

De AVN maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de nieuwe structuurvisie ‘Infrastructuur en 

Ruimte’ voor de toekomst van het landelijk gebied rond Den Haag. In maart 2012 zal de AVN een 

symposium organiseren ter gelegenheid van haar 85-jarig bestaan. Tegen de achtergrond van deze 

ontwikkelingen ligt het voor de hand om dat AVN symposium te wijden aan de toekomst van het 

landelijk gebied rond Den Haag. Door: Fred Vorstman

Hoge harde oevers funest voor dieren
Binnen de stad is het bijna niet te voorkomen dat de randen van sloten en 

vaarten worden beschoeid met een harde oeverrand. Toch is het voor veel 

dieren een probleem om de hindernis van zo’n 10 tot soms wel 30 cm hoge 

beschoeiing te nemen. In parken en plantsoenen hebben bijvoorbeeld een-

denkuikens moeite om het water uit te komen en kunnen dan verdrinken 

omdat hun donspak niet waterdicht is. En ook egels zijn vaak slachtoffer.

Toen afgelopen jaar in het Zuiderpark de oever-
beschoeiing werd vernieuwd, viel het op dat de 

nieuwe wallekant nog ongenaakbaarder was dan 
voorheen. Hoog, hard en glad.  Ondanks de inham-
men die op geregelde afstand als fauna-uitstapplek 
waren aangebracht, bleek het dat de uitwisseling tus-
sen water- en landleven een onneembare begrenzing 
had gekregen. En het zijn niet alleen egels en eendjes 
die last hebben van de barrière. Voor kikkers, padden 
en veel kleine waterkevers is het van levensbelang 
om makkelijk uit het water te kunnen klauteren. In 
sloten met hoge harde oevers komen die diersoorten 
daarom op den duur niet meer voor. Die wetenschap 
was aanleiding voor de AVN om eens te gaan praten 
met de afdeling Riolering en Waterbeheersing van de 
gemeente. 
Eenmaal met het probleem geconfronteerd bleken de 
techneuten  zeker  bereid om mee te  denken,  zij het dat de 
technische beperking voor het onderhoud wel richting-
gevend moet zijn. Een duurzame oever staat niet auto-
matisch synoniem voor een natuurvriendelijke oever.  
Het vervangingsprogramma voor 2012 ligt in de Uithof 
en het leek ons allemaal een uitdaging om de sloten 
aldaar anders in te richten zodat de leefkwaliteit van 
het water verbetert.

De beschoeiing van de sloten rondom de sportcom-
plexen vormen op dit moment wat ons betreft net 
een aangenaam compromis tussen hoog/hard en 
natuurlijke uitstapplaats. Op vele plaatsen troffen we 
verrotte beschoeiing. Reden voor de gemeente om te 
gaan vervangen. Een korte inspectie leverde zeer wei-
nig waterleven op. In een gezonde sloot horen mugge-
larven, waterwantsen en watervlooien aan het opper-
vlak te bewegen. Die zagen we hier niet.
Ook vis werd niet waargenomen. Het feit dat hier 
meerkoeten en futen ontbreken is een teken dat er 
weinig voedsel te halen is. We troffen alleen een kop-
pel wilde eenden die een rondje zwommen.
Nog problematischer werd het op enkele plekken waar 
de sloot vervuild was. Skicentrum de Uithof laat oude 
sneeuw wegsmelten in de sloot en naast de manege 
troffen we een paarse kleur van de zwavelpurperbac-
terie in het water.  Een teken dat de paardenmest indi-
rect in de sloot terecht komt. Al met al geen reden om 
vrolijk te worden. Van deze milieu-incidenten is direct 
melding gemaakt bij het meldpunt van Delfland. 
Voor het hele gebied is een advies geschreven om de 
sloten in de toekomst leefbaarder te maken. Per slot 
ligt De Uithof in de groene verbindingszone tussen 
Kijkduin en het achterland.
Ons advies om in alle hoeken van de sloten een natuur-
lijke glooiende oever te maken werd van harte geac-
cepteerd. De constructie van faunauitstapplaatsen 
binnen de beschoeiing wordt aangepast en er wordt 
gekeken naar de waterkwaliteit. Dat betekent ook dat 
er waterplanten moeten worden geintroduceerd op 
plekken waar de zon in het water kan schijnen. De 
milieu-incidenten horen voorlopig thuis bij het hoog-
heemraadschap, maar zullen straks door de gemeente 
moeten worden gecontroleerdu

Voor het laatste nieuws over het symposium: www.avn.nl

Door: Aletta de Ruiter

In sloothoeken als deze mag de 
oever straks glooiend aflopen
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Al tientallen jaren gonst het van de berichten over 
bodemvervuiling langs het spoor van de Schenk-

strook. Begin jaren negentig werden volkstuinders van 
VTV-Loolaan geconfronteerd met een rapport waarin 
zware metalen en PAK’s ver boven de toegestane 
norm stonden opgetekend. Geadviseerd werd om 
geen groenten meer in de volle grond te telen. Zulke 
rapporten zijn echter altijd gekoppeld aan geplande 
bouwontwikkelingen. Niet lang erna werd dan ook 
het plan gepresenteerd voor kantoorbouw rond de 
stations Laan van Nieuw Oost Indië en Mariahoeve. 

De grond van de overgebleven volkstuinen is nooit 
schoongemaakt.

In 2002 krijgen huurders van de spoortuinen bij de 
Boekweitkamp bericht van NS. Ook hier wordt gewaar-
schuwd voor gezondheidsrisico’s met betrekking tot 
het consumeren van groente uit de volle grond. Daarna 
blijft het stil tot november 2010. Dan krijgen de huur-
ders van tuinen op grond van NS een brief met de aan-
kondiging dat NS de bodem gaat saneren. Verder geen 
uitleg en er gebeurt niets totdat NS eind september 
2011 alle huurovereenkomsten van de tuinders opzegt 
met de mededeling dat de grond wordt verkocht voor 
projectontwikkeling en de bodem wordt gesaneerd. 

Navraag leert dat de NS al enige jaren geleden heeft 
besloten om alle grond die niet bij de exploitatie van 
het spoor hoort af te stoten. Men wil af van de wild-
groei aan rommelplekjes en de onveiligheid die her en 
der de kop opsteekt. Verkoop geeft wettelijke verplich-
ting tot saneren, dus wordt stapsgewijs in heel Neder-
land de grond langs het spoor aangepakt. In stedelijk 
gebied wordt die grond zoveel mogelijk verkocht aan 
projectontwikkelaars. In zoverre is het project in de 
Schenkstrook niet uniek. 

Eén van de ecologische verbindingszones in Den Haag ligt in de Schenkstrook. Het bestaat uit een 

aaneenschakeling van kleinschalige groene plekjes die verschillende eigenaren en beheerders heb-

ben. Het is een typische stadsrand waar een gezellige rommeligheid zorgt voor veel groeischeuten 

en schuilplekjes. Mooi voor een gevarieerde stadsnatuur. Maar er is een spelbreker. De bodem langs 

de spoorbaan is vervuild en moet worden schoongemaakt.

Groene weelde tussen spoorbaan 
en Schenkwetering. Hier is geen 
ruimte voor kantoren.

De eigendomsgrens van NS blijkt niet alleen vlak naast 
het spoor te liggen. Ook taartpunten van volkstuinver-
eniging Loolaan en ‘t Groene Oor staan gearceerd op 
het kaartje dat wordt bijgeleverd.
De onrust bij de gebruikers van de grond is groot, want 
op deze plekken wordt sinds jaar en dag getuinierd 
en gerecreëerd. In ‘t Groene Oor staan bovendien veel 
hobbypaarden gestald.  Het zijn activiteiten die prima 
passen in een groene stadsrand en veel ruimte geven 
aan stadsnatuur. In de tuinen scharrelen egels, bun-
zings, muizen en mollen en broeden heel veel vogels.

Koninklijk servituut
De situatie langs de Schenk en ‘t Groene Oor blijkt ech-
ter toch een uitzondering te zijn op de rest van Neder-
land. De strook ligt namelijk in de stedelijke ecologi-
sche zone van de gemeente Den Haag; het is de groene 
omlijsting van de Nieuwe Veenmolen, een monumen-
tale erfstuk uit 1654; en.... de strook ligt voor het groot-
ste gedeelte binnen de grenzen van een eeuwigdurend 
koninklijk servituut dat bepaalt dat tussen Huis ten 
Bosch en het landgoed Vreugd en Rust in Voorburg niet 
gebouwd mag worden boven de boomgrens. Het zijn 
zaken die bij NS niet bekend waren.

Door ervaring wijs geworden laten Hagenaars zich niet 
met één opzegbriefje opzij zetten. De tam-tam wordt 
geroerd en pers en politiek ingeschakeld. De huurders 
van ‘t Groene Oor hebben zich direct georganiseerd. 
Niemand is tegen de sanering, maar ze willen graag 
terugkeren als de grond schoon wordt opgeleverd. 
De spoortuinders langs de Schenk voelen weinig voor 
sanering. De grond tussen spoor en Schenkwatering 
is slechts enkele meters breed. Een deel ervan is reeds 
schoongemaakt bij de aanleg van het extra spoor voor 

RandstadRail. De meeste tuinders kweken geen groen-
ten, maar hebben alleen een siertuin. De vervuiling 
blijkt slechts op vier plekken aangetroffen. De moge-
lijkheden van projectontwikkeling zijn hier nihil, dus is 
het onzin om zo’n ingrijpende operatie op te starten 
vinden ze. Ook vanuit de bewonersorganisatie wordt 
geprotesteerd. Het groen van de Schenkstrook is al te 
vaak onder de hamer geweest en de wijk zit niet te 
wachten op nog meer kantoren.

De NS maakt echter geen uitzonderingen. De enige 
consideratie die in het saneringsplan is ingebouwd, 
betreft het gratis verwijderen van tuinhuisjes en stal-
len als de huurders binnen twee weken willen instem-
men met vertrek. Juridisch gezien staat NS in haar 
recht. Dat belooft weinig onderhandelingsruimte voor 
de particuliere gebruikers. 

Toch mogelijke oplossing?
Maar er gloort toch hoop voor een aantal waarde-
volle tuinen achter de molen. De hulp komt vanuit 
het stadsdeel Haagse Hout, waar de groenbeheerders  
met lede ogen toezien hoe hun ecologische groen-
zone zal worden onttakeld. Bij het ter perse gaan van 
deze Haagwinde leek er een mogelijkheid voor een 
oplossing, mits NS de strook grond - ‘om niet’ en zon-
der sanering- over wil doen aan de gemeente en de 
particuliere tuinders zich scharen onder de vlag van 
de Haagse Bond voor Amateurtuinders. Er wordt druk 
gemaild en getelefoneerd en de AVN stuurt vanaf de 
zijlijn goede raad naar de tuinders en bezorgde brieven 
naar NS. Want de belangen voor de Haagse stadsna-
tuur zijn minstens zo groot als de recreatiebelangen 
van de betrokken wijkbewonersu

Bij de foto’s:

* Informatie en protestbrieven op hetzelfde bord

* Opstallen van divers pluimage langs het spoor

* Kaalslag na de bodemsanering in Voorburg

Door: Aletta de Ruiter

Bodemsanering bedreigt groene Schenk
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ContactgegevensVerenigingsnieuws

Portefeuillehouders AVN
Fred Vorstman Noord-Westelijke Hoofdroute
Anke de Hoop Vlietzone/Ypenburg
Aletta de Ruiter Bewonersprojecten, Ecologie
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 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

Vrijwilligers
Al 85 jaar stelt de AVN zich ten doel om de kwaliteit 
van het groen in Den Haag en randgemeenten te 
behouden in de breedste zin van het woord.
Om onze doelstelling te kunnen blijven nastreven, 
hebben wij veel actieve mensen nodig. Enthousiaste 
mensen die zich als vrijwilliger voor de AVN willen 
inzetten om:
• In hun eigen woonomgeving het wijkgroen te 
bewaken. U wordt Portefeuillehouder voor uw wijk/ 
gebied.
• Vrijwilligers die zich willen inzetten om bij groen-
evenementen aanwezig te zijn bij de kraam van de 
AVN, om de naam en doelstellingen van de AVN uit te 
dragen en daarbij tegelijkertijd nieuwe leden te wer-
ven.
• Vrijwilligers die zich op specifieke gebieden wil-
len bezighouden met natuur en groen en mee willen 
doen met het ontwikkelen van landschapsvisies in 
werkgroepen.
• Vrijwilligers die zich willen inzetten om sponsor-
gelden en subsidies binnen te halen.
• Vrijwilligers die voor de AVN willen flyeren in hun 
eigen buurt.
• Vrijwilligers die groenvoorlichting willen geven op 
scholenu

Symposium
Ter gelegenheid van haar 85 jarig bestaan organiseert 
de AVN in maart 2012 een symposium met de titel “Op 
de bres voor de Rijksbufferzones in Den Haag”. Lees 
elders in deze Haagwinde over doel en opzet van dit 
symposium. Een kleine werkgroep is druk bezig dit 
symposium te organiseren.

Er is dringend behoefte aan versterking met enkele 
AVN leden die zich willen inzetten bij de voorbereiding 
van dit evenement of willen helpen tijdens de dag zelf.
Aarzelt u niet en meldt u aan als AVN vrijwilliger om 
u in te zetten voor een Groene Stad aan Zee of om te 
helpen bij ons symposium.

Voor meer informatie zie: www.avn.nl
AVN - Kantoor” Badhuisstraat 175,
  2584 HH Den Haag
  T: 070 - 33.88.100
  E: info@avn.nlu

Haagse Natuur als goed doel
Denkt u erover om het werk van de Haagse natuur-
bescherming financieel te steunen, leest u dan de bij-
gesloten folder over de mogelijkheid om de AVN te 
steunen via sponsoring, een gift, legaat of erfenis.
De AVN werkt uitsluitend met vrijwilligers, maar voor 
sommige zaken is het noodzakelijk om professioneel 
advies in te huren. Dan moeten we een greep doen in 
de spaarpot die we in de loop der jaren hebben opge-
bouwd. Net als iedere spaarpot kent ook de onze een 
bodem en zodra die in zicht is, doen we ons best om 
weer nieuwe inkomsten te generen. 
Helpt u ons mee om de spaarpot aan te vullen? Iedere 
gift is welkom. We kunnen dan weer een nieuw project 
opzetten om de Haagse natuur te helpen beschermen..

Bent u toe aan het  maken van een testament? Vraag 
dan aan uw notaris om ook informatie in te winnen 
over de AVN. We zijn als ANBI-organisatie vrijgesteld 
van belastingplicht, zodat uw geld voor 100% besteed 
wordt aan het goede doelu

De AVN bestaat 85 jaar! 



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

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

Naam   hr.  mevr.

Adres 

Postcode/plaats 

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

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

“Historische zakatlas van het Haagse Groen”

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

€ 12,- (incl. verzendkosten)

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

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

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

€ 10,- (incl. verzendkosten)

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

Vanaf maart is er weer een nieuw programma 


