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e AVN-jubileumconferentie die al twee keer is

streekplannen maken.

Stadsbomen, daar zijn we zuinig op

uitgesteld, gaat nu echt door. Op 10 mei aan-

• Ook moeten de groene gebieden zelf kracht en zelf-

staande hopen we met bestuurders, beleidsmakers

vertrouwen uitstralen, onder andere door intensieve

Springerbrug terug in Clingendael

en vakmensen uit de regio samen te komen in het

samenwerking op natuur-, landschap- en recreatiege-

provinciehuis van Zuid-Holland aan de Koningskade

bied. Nu is dat nog heel erg versnipperd.

in Den Haag. Het onderwerp van de conferentie wijden

• En ten derde zal de stedelijke bevolking daadwerkelijk betrokken moeten raken bij het behoud van de

8

Historie: Buitenhaven Scheveningen

we aan het behoud van de groene gebieden tussen
Den Haag, Rotterdam en Leiden, die we met een weids

groene open ruimtes tussen de steden van de Rand-
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gebaar de Haagse bufferzones noemen.

stad. Over deze onderwerpen hebben we al gezamen-
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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 overheden in en om Den Haag kritisch en draagt bij aan het tot standkomen van
beheers- en beleidsplannen.

lijke voorbesprekingen gehad met beheerders van het

landschap (tot 60 %), is de AVN aan de slag gegaan

Het is nogal gewaagd wat we met het organiseren van

om mogelijkheden te vinden om deze gebieden in de

deze conferentie ondernemen. De AVN is toch voor-

toekomst te beschermen tegen verrommeling en ver-

namelijk een Haagse natuurvereniging, die zich tot

stedelijking.

nu toe beperkte tot Den Haag en de naastliggende
gemeentes. De jubileumexcursies van vorig jaar heb-

We denken dat er op drie terreinen activiteiten ont-

ben onze blik verruimd: de Haagse ommelanden zijn

plooid moeten worden.

nu ook onze zorg! Dat is mooi, maar met de conferen-

• Ten eerste zullen we de gemeenten in en rondom

tie willen we bereiken dat die zorg concreet, inhoude-

de Haagse bufferzones, en ook de provincie, zodanig

lijk en heel breed wordt gedeeldu

moeten inspireren dat ze goede bestemmings- en

Frits Prillevitz

Algemene ledenvergadering en excursie op zaterdag 28 april 2012
Plaats:

Hotel De Bijhorst - Zijdeweg 54 - Wassenaar

Zaal open vanaf 10.00 uur; Aanvang ALV: 10.30 uur; Lunch om 12.00 uur, Excursie 13.00 uur
Zie ook mededeling op pagina 22

Populierenstoof in het Hubertusduin,
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Stadsbomen, daar zijn we zuinig op...
Bij natuurbeleving in de stad staan bomen vaak het hoogst genoteerd in de belangstelling. Bomen

beleid van de gemeente Den Haag is erop gericht om
de stad zo groen mogelijk te houden. Geen groenbe-

genieten dan ook bijzondere bescherming. Voor ingrijpende snoei of verwijdering is een vergunning

heerder laat voor zijn plezier gezonde bomen kappen.

nodig. De aanvraag en toekenning van die kapvergunningen worden openbaar gemaakt en dankzij

ging wordt gemaakt over de leeftijdsprognose van

die publicaties kan de AVN kritisch meekijken over de schouder van de groenbeheerder die de aanvraag moet beoordelen.

Door: Aletta de Ruiter
en Bas Steenks

Soms zijn er echter ontwikkelingen waarbij een afwebomen. Die wordt dan afgezet tegen de noodzaak van
maatregelen voor herontwikkeling van de omgeving.
De feiten worden op een rij gezet. Hoe lang staan de

B

bomen er al, wat is de kwaliteit van de groeiplaats, hoe

oomspecialist Bas Steenks kan onmogelijk alle

aangetast zijn met de door iepenspintkever verspreide

lang kunnen ze hier nog in goede gezondheid door-

kapaanvragen die in Den Haag worden gedaan

iepziekte mag er zelfs zonder vergunning worden

groeien? Als er dan dringend een ingrijpende wijziging

met een second opinion beoordelen. Daarom maakt

gekapt. Honingzwam is ook zo’n sluipmoordenaar.

in de omgeving moet plaatsvinden, wordt het een zaak

hij wekelijks een selectie van de belangrijkste projec-

Bomen die zijn aangetast ogen aan de buitenkant nog

van afwegen.

ten, waarbij veel en grote bomen zijn bijzondere inte-

heel lang gezond. Maar het hout wordt langzaam ver-

Dat zijn enerverende zaken, want niemand wil die

resse hebben. Zo heeft hij de afgelopen vier jaar met

teerd door de schimmeldraden en dat brengt gevaar

mooie bomen offeren voor een herinrichting van

succes zijn kennis gedeeld met de groenbeheerders en

met zich mee. Op enig moment moet er dan besloten

de straat. Ook voor de AVN is dat een lastige kwes-

op die manier een aantal discutabele kapaanvragen

worden om de boom te kappen. Discutabel wordt het

tie, want de telefoon staat al snel roodgloeiend van

Maar daar waar er geen mogelijkheden zijn om ons

laten afwijzen. Vooral bij bouw- en verbouwprojecten

als de meningen over de gezondheidstoestand uiteen-

bezorgde leden die verwachten dat de vereniging die

alternatief te laten uitvoeren, zullen we ons helaas

willen aannemers graag werkruimte. Ze oordelen dan

lopen. Grote volwassen bomen vangen veel wind en

bomen gaat redden.

moeten neerleggen bij de noodzaak van kap en her-

al snel dat de aanwezige bomen hinderlijk in de weg

oude bomen hebben niet altijd een goed ontwikkeld

staan. Kappen van de oude boom en opnieuw planten

wortelpakket. Omdat de gemeente aansprakelijk kan

van een jonge ligt dan voor de hand.

worden gesteld voor de schade die een omvallende

Bij zulke aanvragen keert Bas het gehele dossier bin-

Genuanceerde opstelling

plant. Dat was in 2008 het geval bij de grote kastanjes langs de Veenkade. Die moesten toen sneuvelen

In zulk soort gevallen vinden we het belangrijk dat de

voor het zeer noodzakelijke herstel van de kademuur.

boom veroorzaakt, kiest de groenbeheerder op zeker

AVN een genuanceerde opstelling hanteert. Allereerst

Die beslissing ging niet over een nacht ijs. Er is lang

nenste buiten om te zorgen dat die kapaanvraag nader

moment voor de veilige weg en vraagt een kapver-

eens rond de tafel met de groenbeheerder om te vra-

gezocht naar andere technieken om de muur te her-

wordt bekeken en zomogelijk wordt afgewezen. Na

gunning aan voor zo’n oude, vaak nog gezond ogende

gen wat de motivatie en de afweging is. Vervolgens

stellen ten einde de bomen te behouden. Maar toen

een onderhoud met de groenbeheerder en soms ook

boom. Soms zijn dit exemplaren waarbij de AVN van

naar de bomen om een second opinion te maken.

eenmaal vaststond dat dat echt niet mogelijk was,

met de projectmanager blijkt vaak dat een alterna-

mening verschilt. Dankzij de deskundigheid van Bas

Klopt het onderzoek dat in opdracht van de gemeente

hebben we ons neergelegd bij het onvermijdelijke.

tieve oplossing goed is te realiseren is. Met een beetje

Steenks kan dan een onderbouwd bezwaar worden

is uitgevoerd? Wat zijn de prioriteiten van de herinrich-

Uiteindelijk bleek ook dat de kwaliteit van de bomen

extra moeite kunnen waardevolle volwassen bomen

ingediend. Dit bezwaarschrift komt dan voor bij de

ting? De AVN zal zich altijd als advocaat voor de bomen

matig was en dat ze geen lang toekomstperspectief

dan behouden blijven.

onafhankelijke Adviescommissie Bezwaarschriften.

opstellen. Zoeken naar alternatieven, contact leggen

meer hadden. Een rechtsgang naar de Raad van State

En het is afgelopen jaren gelukkig meerdere keren

met partners om ook andere deskundigheid mee te

is dan verspilde energie en zonde van de kosten die er

Kapaanvragen met betrekking tot de gezondheids-

voorgekomen dat de uitspraak in het voordeel van het

laten wegen. Zo hebben we in 2010 met de beslissing

voor worden gemaakt.

toestand van straat- en plantsoenbomen liggen wat

behoud van de bomen uitviel.

over de kap van de kastanjes aan de Koninginnegracht

moeilijker. De groenbeheerders laten hun bomenbestand jaarlijks controleren op standvastigheid en
ziekte. Zo zijn iepen gevoelig voor de iepziekte. Als ze
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tegen iedere kapaanvraag in het geweer te komen. Het

Ervaring

De ervaring heeft ons geleerd dat het niet helpt om

met zeven verschillende partijen opgetrokken. Dan is
het behoud van de bomen te danken aan een intensief
samenwerkingsverband van meerdere partijen.

Haagwinde | maart 2012

Enkele actualiteiten

Op dit moment zijn er verschillende boomzaken die
exemplarisch zijn voor de eerder genoemde stelling-

Deze 130-jarige, ogenschijnlijk
gezonde beuk in Marlot bleek een
zeer slecht wortelpakket te hebben
waardoor hij los kwam van zijn standplaats. Kap is dan de enige optie.

Linker pagina
Leeftijd van een boom kan worden
vastgesteld door met een aanwasboor en kleine boorkern uit de stam
te draaien en dejaarringen te tellen.
Het gaatje groeit vrij snel weer dicht.
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name. Aan de Laan van Meerdervoort vraagt de herinrichting van de weg, met aanleg van vrijliggende
De bomen op het Lange Voorhout zijn
vanwege hun ensemblewaarde opgenomen in de lijst Monumentale bomen.
Die mogen niet geofferd worden voor
de aanlag van een parkeergarage.

Verplaatsen bomen groot risico

Een ander onderwerp is het particuliere plan om een

Springerbrug terug in Clingendael
Portefeuillehouder Joost Gieskes is altijd op zoek naar archiefmateriaal om de Haagse groene

fietspaden en extra parkeerplaatsen om een andere

parkeergarage onder het Lange Voorhout -tussen

indeling. De populieren en iepen langs de trambaan

Amerikaanse ambassade en De Posthoorn- aan te

geven het straatdeel tussen Laan van Eik en Duinen en

leggen. De AVN is onlangs aanwezig geweest bij een

Thorbeckelaan een zeer karakteristiek aanzien. De kap-

informatiebijeenkomst en eerste workshop. De idee

aanvraag spreekt van 167 bomen die het veld moeten

om de monumentele bomen op dit deel van het Voor-

ruimen voor de uitvoering van het project. Vanwege de

hout te verplaatsen werd volgens Bas Steenks veel

Door: Joost S.H. Gieskes

rastrap. De Hollandse tuin is een ontwerp van Margue-

verkeersveiligheid is de noodzaak voor een vrijliggend

te rooskleurig voorgesteld. Allereerst viel op dat het

Boven: Springerbrug in 1915

onderzoek naar de leeftijd van de bomen niet volledig

plaats waar de bloementuin was gepland.

aanleg van parkeerplaatsen vinden we een luxepro-

was. Indien men volwassen bomen gaat verplaatsen,

Onder: Replica in 2012 op dezelfde plaats
Foto: Joost Gieskes

bleem en eigenlijk geen reden om de bomen te kap-

twee jaar lang elders opslaat en dan opnieuw terug-

I

rite Mary barones Van Brienen (1871-1939) en ligt op de

fietspad groot. Daar willen we niet aan twijfelen. De

ontwierp de Duitse tuin- en landschapsarchitect Carl

Velen, waaronder de AVN, wilden altijd al dat deze brug

pen. Maar kijken we naar de levensprognose van deze

plaatst, zal het zoveel schade aan de bomen geven,

E.A. Petzold (1815-1891) in 1888 diverse tuinontwerpen

herbouwd zou worden. De gemeente Den Haag stond

bomen, dan zien we dat ze nog maar tien tot hooguit

dat de overlevingskansen zeer gering zijn. Het laatste

voor Clingendael, waaronder de aanleg van een tennis-

daar welwillend tegenover maar om tal van redenen

vijftien jaar op deze plek kunnen doorgroeien. Dit is

woord is er natuurlijk nog niet over gezegd. We blijven

court en bloementuin. Om gezondheidsredenen trok

kwam het er nooit van. In het kader van reguliere ver-

een rechtstreeks gevolg van de beperkte plantlocatie.

uiterst waakzaam.

Petzold zich terug. Daarop werd aan landschapsarchi-

vanging van bruggen was in 2010 de toegangsbrug

tect Leonard.A. Springer (1855-1940) opdracht gegeven

naar de Japanse tuin aan de beurt en vervolgens de

om achter het Huys Clingendael een houten brug te

vervanging van het bestaande vrij simpele bruggetje

De kwaliteit van de bomen is zeer wisselend en lang

Groot Hertoginnelaan

historie in beeld te brengen. Zijn onderzoekswerk helpt bij het herstel van de landgoederen.

n opdracht van baron Arnoud N.J.M. van Brienen
(1839-1903), eigenaar van het landgoed Clingendael,

Zelden zijn we enthousiast over een kapaanvraag van

ontwerpen die toegang gaf tot die bloementuin en

naar de Hollandse tuin. De gemeente nam toen het

den. Feit is dus dat, ook als je niks doet, er in deze

volwassen bomen. Maar het plan om de iepen aan

tenniscourt. Petzold had de positie van de brug reeds

prijzenswaardige besluit om dan maar meteen een

bomenrij binnen afzienbare tijd gaten zullen gaan

de huizenzijde van de Groot Hertoginnelaan te kap-

aangegeven op zijn ontwerp.

reconstructie van de Springerbrug uit te voeren. Het

vallen. Vanaf het moment dat we dat beseffen, bekij-

pen en daarvoor in de plaats een middenberm met

ken we het plan met andere ogen. Hoe gaat de nieuwe

bomen aan te leggen, heeft onze steun. Dit is duide-

Om te voorkomen dat de lengte van de leuning een-

situatie eruit zien? Kunnen er bomen behouden blij-

lijk een voorbeeld van de verkeerde boomsoort op de

tonig zou worden, ontwierp Springer aan de kant van

ven die niet echt noodzakelijk weg moeten. Wordt

verkeerde plaats. De 107 bomen die er nu staan zijn

de geplande bloementuin een pergola, die met wilde

De brug werd op 21 december 2011 feestelijk geopend

er voldoende teruggeplant en hoe worden de stand-

groter dan de huizen en geven veel overlast. Naast

wingerd bedekt moest gaan worden. Die ontwerpte-

door wethouder Sander Dekker samen met de auteur.

plaatsen ingericht? Het idee om afscheid te moeten

lichtbelemmering in de huizen zorgt de wortelopdruk

kening was bekend bij de Universiteit van Wagenin-

Hiermee is het fraaie ensemble van de barokke ter-

nemen van een ogenschijnlijk gezonde rij volwassen

voor kapotte trottoirs en problemen met de riolering.

gen, afdeling ‘speciale collecties’. Tot nu toe werd aan-

rastrap, eveneens een ontwerp van Springer, de Hol-

bomen is zeer emotioneel. Maar als het plan voorziet

Dit deel van de Groot Hertoginnelaan had van origine

genomen dat de brug nooit was gerealiseerd.

landse tuin en de Springerbrug naar Huys Clingendael

in een veilige verkeerssituatie en terugplant van een

een mooie middenberm met dubbele bomenrij. Dat

In het jaar 2010 werd in het gemeentearchief een foto

voltooid. Een uniek stukje tuinkunst. We kunnen trots

minstens even groot aantal bomen, dan zal de AVN

gaf de laan een statig aanzien. Ten faveure van de ver-

uit circa 1915 gevonden, waaruit bleek dat de brug er

zijn op de geleverde prestatie.

geen bezwaar indienen. Hoe moeilijk het idee van kap

keersdoorstroom is die middenberm in de jaren zestig

daadwerkelijk heeft gelegen. Op diezelfde foto is de

Het stadsdeel Haagse Hout zal zorg dragen voor het

op korte termijn ook is.

geofferd en zijn de bomen in het trottoir geplant. Die

Hollandse tuin waar te nemen alsmede de barokke ter-

aanbrengen van wilde wingerdu

niet alle exemplaren zullen het nog tien jaar volhou-

resultaat is ernaar: een prachtige en unieke brug zoals
uit bijgaande foto blijkt.

situatie wordt binnenkort weer omgedraaidu
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Stadsnatuur vanaf de straat gezien

Buitenhaven Scheveningen

Semafoor

opengestelde Duitse bunker. Voor de nieuwe

Vlak voor Kerstmis 1894 woedde er een hevige noordwester storm op de Hollandse kust. Van de 150 houten vissersschuiten

Tegelijk met de havenaanleg in 1904 werd een sema-

semafoor werd een glazen huisje gebouwd,

foor gebouwd, die in de loop van de dag door mid-

waar oudere Scheveningers fraai uitzicht heb-

(bommen), die hoog op het strand van Scheveningen lagen, gingen er 25 geheel verloren. De Scheveningse vissers vroegen een

del van bollen (10 decimeter) en kegels (2 decimeter)

ben op het in- en uitvaren van de schepen, en

betere plaats voor hun schepen en in 1904 was die er: een buitenhaven en een binnenhaven. Toch was die buitenhaven niet

steeds de maximale diepte aangaf. Men rekende toen

verder ‘de goeie ouwe tijd’ bespreken. Het kreeg

nog met de oude lengtemaat ‘palm’ die oorspronkelijk

uiteraard de naam Palmhuisje.

9,6 centimeter mat en daarom heette het bedienings-

altijd veilig voor de binnenvarende loggers.
Door: Frans Beekman

N

gebouw naast de semafoor al snel het Palmhuisje. De
schipper kon met een verrekijker vanuit zee aflezen

Op het strand van Scheveningen spoelen veel

a de storm van 1894 werd allereerst een strand-

lig binnen te kunnen varen. Deze buitenhaven bestond

hoeveel water er stond. Schepen tot 5 meter diepgang

schelpen aan, maar de meeste zijn ‘subfossiel’

muur aangelegd met een revolutionaire holle

uit twee pieren die met een gelijke lengte van 220

konden er met gunstig tij binnen varen.

en duizenden jaren oud. Dat is te zien aan de

basaltwering waar de golven op doodliepen. Dat was

meter uit de kust in zee staken. De uiteinden bogen

In verband met de voortdurende verzanding en te veel

blauwe of grijze kleur van de stevige en halfge-

het begin van de nieuwe strandweg. De wandelbou-

naar elkaar en lieten een opening van 130 meter.

golfslag in de buitenhaven werd veertig jaar geleden

knotte strandschelpen. Alleen bij storm spoelen

besloten de havenhoofden te verlengen tot buiten de

er schelpen aan met vleesresten. De strandjes

levard die zo ontstond, kreeg een mooi gietijzeren
hek. Voor de aanleg van een haven moest de duinenrij

Defensiedrempel

invloed van de branding. Het Zuiderhavenhoofd is nu

in de buitenhaven laten een ander beeld zien.

De minister van Oorlog eiste aanvankelijk een fort om

730 meter, het Noorderhavenhoofd 580 meter lang

Daar liggen schelpen die op de beton- en rots-

Delfland geen enthousiast voorstander van was, want

deze haven te beschermen. In overleg met dr. Corne-

en de mond van de nieuwe buitenhaven is 150 meter

blokken van de havenhoofden leven, zoals mos-

dat maakte het achterland kwetsbaar. Toch kregen de

lis Lely, toen minister van Waterstaat, werd de bodem

breed. Deze modernisering was in 1971 klaar. De vaar-

sel, Japanse oester, schaalhoren en alikruik. Ook

vissers hun binnen- en buitenhaven om vanuit zee vei-

van de vaargeul op 2,16 meter – NAP gehouden (later

geul ging toen naar een maximale diepte van 6 meter.

liggen er kokkels en strandgapers, die ingegra-

2,5 meter). Dat was een slimme oplossing; eventuele

De foto van omstreeks 1935 geeft een prachtig beeld

ven in het zand leven. Het betreft hier allemaal

vijandige schepen konden zo niet de haven invaren.

van de Buitenhaven. Links zien we op de met oude

inheemse soorten, geheel anders dus dan op

Maar voor de groter wordende vissersschepen gaf

natuurstenen kinderkopjes beklede zeereep de vuur-

het strand naast de havenhoofden.

deze defensie-drempel bij laag water toch nogal eens

toren met bebouwing. Daarnaast staat het kantoor

problemen. Toch duurde het tot na de Tweede Wereld-

van Rijkswaterstaat en rechts is de semafoor met het

In de buitenhaven zie je vaak eidereenden die

oorlog voordat het Ministerie van Defensie in 1947 een

Palmhuisje. Op de kade hiervoor zwaaiden de vissers-

naar mossels duiken. Op de strandjes scharrelen

verdieping tot 3,60 meter – NAP toestond.

vrouwen hun mannen uit. De golven in de buitenha-

scholeksters en steenlopers. In de winter duiken

De haringvisserij met loggers was zo succesvol, dat

ven breken op de defensiedrempel. Soms was het hier

er futen naar een visje, net als de visdiefjes in

Boven:

er al snel een nieuwe binnenhaven nodig was. In 1931

maar 14 palm diep: ‘droog water’ heette dat *.

de zomer. En altijd zwerven er zilver- en man-

Buitenhaven Scheveningen (ca. 1935).
Foto A. Dingjan. Uitgave Selecta
N.V., Den Haag. Coll. F. Beekman

worden doorgraven. Een risicovolle onderneming waar

kwam die er ook. Achter de bestaande binnenhaven
werd een tweede havenbekken gegraven. Bij het uitgraven was dat in de strenge winter van 1929 een ide-

8

Schelpenfauna

Palmhuisje

Links:

telmeeuwen rond op zoek naar wat eetbaars.
Op het Zuiderhavenhoofd staan de vogelaars

In 1958 werd de oude semafoor vervangen door een

met hun telescopen te speuren naar echte zee-

ale schaatsbaan. In de doorgang van de eerste naar

geheel nieuwe installatie. Op de plaats van het afge-

vogels, zoals jan van genten en stormvogels.

de tweede binnenhaven, die de Pijp werd genoemd,

broken kantoor van Rijkswaterstaat staat tegenwoor-

De buitenhaven is altijd een bezoek waard en

kwam opnieuw een onzichtbare drempel onder water.

dig een containerdorp voor surfers en de onlangs

bovendien haal je er een frisse neus!u
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Havenhoofden Scheveningen (1963).
Uitgave Gebr. Spanjersberg, Rotterdam. Coll. F. Beekman

(* met dank aan aan H.W. Mos van
het Schevenings museum)
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De iep of olm
			 “Elm Hateth Man and Waiteth”
In het oude Engeland stond de iep in een kwade reuk. Niet alleen omdat er

nog: Yperen. Dit leidde tot de wetenschappelijke naam

Er is namelijk een soort monocultuur ontstaan van de

Ulmus Hollandica-Belgica

gekweekte Hollandica , die vele jaren goed voldeed.

Het hout

Grote aantallen dicht bij elkaar geplante bomen met
dezelfde eigenschappen blijken een groot risico. Dit

De Hollandse iep leende zich niet alleen voor laan- en

werd duidelijk in 1917 toen de iepziekte toesloeg en

zonder aanwijsbare oorzaak een zware tak uit kon vallen, maar men maakte

mooi lichtgroen.

parkbeplanting, maar leverde ook hout van uitmun-

in korte tijd veel slachtoffers maakte. De ziekte ver-

van iepenhout ook nog eens doodskisten. Veel Engelse boeken over bomen

Iepenzaadjes bestaan uit een klein pitje, dat is omge-

tende kwaliteit. Het werd vooral gebruikt voor rollend

spreidde zich snel over een groot gebied en ook andere

ven door een ovaal, flinterdun beige-kleurig vliesje.

materieel zoals handwagens en later bakfietsen. Vol-

iepensoorten bleken vatbaar.

Dit is zo licht dat het er bij het geringste zuchtje wind

gens een mythe moest het hout in beweging blijven

vandoor gaat. De enorme hoeveelheden van die zaad-

om aantasting door houtworm te voorkomen.

jes, die begin mei gaan rond dwarrelen, geven nog al

Toen de eerste treinen gingen rijden werd het toege-

wat overlast. Je kunt ze maar beter meteen opruimen,

past voor betimmering van rijtuigen. Het grote ver-

ten zich voort door middel van sporen. Dit zijn heel

waarschuwen om geen iepen te planten waar mensen lopen. Waar je dat dan
wel moet doen wordt niet aangegeven…..!

Door: Jaap van Loenen

ontluiken bij veel iepen dan de bladeren en die zijn

D

schil in kleur van spint en kernhout (roomwit en rood-

kleine organismen, die zich overal aan hechten en

hele plakken, die forse verstoppingen in het riool kun-

achtig bruin) geeft het hout een prachtige tekening,

zich zo verspreiden. In dit geval via de iepenspintke-

kaal bij. Dit is echter maar schijn. Eind februari/

nen veroorzaken.

die blank gelakt bijzonder mooi uit komt. Erg duur

ver. De larven daarvan vreten gangen in de nieuwste
jaarringen, die de sapstroom vanuit de wortels naar

metjes wel van heel dichtbij bekijken, want ze zijn erg

Verschillende soorten

was overigens het zogenaamd Zeeuws gewaterd iep,
dat enige jaren in het water had gelegen en daardoor

het blad verzorgen. Dit is niet zo erg want een beetje

Iepen zijn gemakkelijk te herkennen. De bladeren zijn

extra goede eigenschappen kreeg. Dit ging wel ten

schade kan een boom wel hebben. De schimmel die ze

twijg, wel compleet met een kelkblaadje, meeldraad-

nog al ruw en hebben een ongelijke bladvoet. Het blad

koste van de kleur.

meebrengen is dat echter wel. Tot overmaat van ramp

jes en een stamper. De kleur lijkt veel op die van de

bestaat dus uit niet-gelijke helften. De verschillende

twijgen, waardoor ze haast niet opvallen. Op afstand

soorten zijn wel moeilijk te onderscheiden, vooral

Door het veelvuldig aanplanten van de ‘Hollandica’ zijn

houtvaten. De sapstroom vindt dan geen doorgang

is een bloeiende iep echter bij bepaalde belichting als

omdat er veel kruisingen bestaan. Het meest bekend

de andere iepsoorten, die al in de prehistorie deel uit

meer en dit leidt tot afsterven van de boom.

het ware gehuld in een roodbruine waas en is de bloei

zijn de gladde iep, de ruwe iep en de fladder-iep. De

maakten van onze bossen, zeldzaam geworden. Geluk-

In De Haag staan veel iepen en er wordt van alles

wel degelijk waarneembaar.

herkomst van de laatste naam is niet helemaal duide-

kig zijn ze niet helemaal verdwenen. Zeer waarschijn-

gedaan om deze mooie stadsboom te behoudenu

lijk. Sommige dendrologen gebruiken liever de naam

lijk zullen we ze op termijn hard nodig hebben om ons

steel-iep. In tegenstelling tot andere soorten hangen

iepenbestand te redden.

Geen blad maar zaad

Vooral eind maart en begin april zijn iepen verras-

de bloemen aan steeltjes. Een duidelijk herkennings-

send. Vrij plotseling is het net alsof de twijgen vol in

punt! Verder is er de Hollandse iep, die men ook in

blad staan. Ook dat is maar schijn. Wat we zien zijn

Engeland kent als de Dutch Elm.

de zaden. In hun ontwikkeling hebben die precies de

Deze thans meest voorkomende soort is ontstaan uit

lichtgroene kleur van de jonge blaadjes. Ze bedekken

de gladde en de ruwe iep. Vanaf de 18de eeuw wordt

de twijgen bijna geheel met een dikke laag. Alleen aan

deze kruising al vegetatief vermeerderd, waardoor de

het eind zijn de twijgen nog kaal. Uit die eindknop-

goede eigenschappen gegarandeerd bewaard blij-

pen komen later bladeren en doorgroeiende twijgjes.

ven. Dit kweken gebeurde veel in België, waar diverse

In mei worden de zaadjes rijp en kleuren wat bruinig.

plaatsnamen verwijzen naar de iepenteelt. Zo is er

Even lijkt dan de herfst al te beginnen, maar al gauw

een stadje Ieper in West-Vlaanderen en meer bekend

Foto’s:
- Jaap van Loenen
- SteggerdaBoomAdvies

Schimmels zijn uiterst moeilijk te bestrijden. Ze plan-

want bij een flinke regenbui kleven ze aan elkaar tot

klein. In clustertjes dicht bij elkaar zitten ze op de kale

- Bloeiwijze van de iep
- Zaden van de iep met een dun vliesje
- Bladvorm met ongelijke bladvoet
- Takken met blad en zaadtrossen
- Boomvorm van Ulmus Hollandica

De iepziekte is een schimmel

e eerste maanden van het jaar staan de iepen er

begin maart zijn ze al volop in bloei. Je moet de bloe-

10
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reageert de boom op de ziekte met afsluiten van de
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Speurtocht naar historische elementen
De indeling van het landschap rondom Den Haag is voor een belangrijk deel vormgegeven in de zeven-

Deze kaart is in grootformaat beschikbaar op www.avn.nl

terug te vinden. De naam geeft een goede voorstelling van zaken over de structuur van het terrein. Het

tiende en achttiende eeuw, toen rijke patriciers buitenhuizen stichtten om tijdens de zomermaanden de

is aangelegd als fort in het zand. Om huis en tuin te

drukte en de stank van de stad te ontvluchten. Een wandeling door deze landgoederen kan een reis door

was rondom een hoge wal opgeworpen. En die zand-

beschermen tegen stuivend zand uit de wildernisse
wal vinden we nog bijna geheel terug in het Hyacin-

de geschiedenis worden als je goed op de omgeving let.

tenbos. Wel is de ingang gewijzigd. Was er in 1746 geen
directe aansluiting met Ockenburgh, nu verbindt een

Door: Aletta de Ruiter

I

brugje beide landgoederen. Zodra we er over zijn,

n 1746 gaf vrouwe Elisabeth Pauw, baronesse

- Nassau. Op de kopergravure uit 1653 zien we dat dit in

loopt het pad schuin omhoog naar de restanten van

douarière Van den Boetzelaer opdracht aan landme-

den beginne niet meer was dan een gewoon zandpad.

de oude omwalling van Sandfort. Binnen die omwal-

ter Looten om de twee hofsteden die zij bezat te laten

Maar honderd jaar later geeft de kaart twee statige

ling een bos vol eiken en dat zijn in oorsprong dezelfde

opmeten en tekenen. Haar bezit lag ‘in den ambagte

lindenlanen te zien met een breedte van vijf Rijnlandse

bomen die 300 jaar geleden al werden geëxploiteerd

van Monster’, vlak over de grens met Loosduinen. De

roeden (ca 19 meter).

als eikenhakhout. De stammen die er nu staan zijn

kaart die Looten produceerde is niet alleen een carto-

Landgoed Ockenburgh vlak na
de bouw in 1653. Op de voorgrond
het Zwarte Duijn met jagers

grafisch product, maar geeft ook een momentopname

We hebben het over de hofsteden Ockenburgh en

dateert uit de periode van aanleg van de landgoede-

van het landgebruik en laat zien wie de eigenaren van

Santvoort of Sandfort. De eerste werd gesticht rond

ren. Deze eikenbomen werden elke 12 jaar voor een

de verschillende percelen waren.

1650 door de medicus en dichter Jacob Westerbaen

deel afgezet. Het kernhout diende als haardhout, de

twintigste eeuw verdwenen onder de stadsontwikke-

Beide hofsteden werden omringd door boerenhoeves

en kwam later in eigendom bij de familie Pauw. Van

schors ging als grondstof naar de leerlooierijen. De

ling die na afgraving van het Zwarte Duijn op deze plek

en particulier land. Op de kaart maken we kennis met

de oorsprong van Sandfort is minder bekend, maar

gehakte stobbe liep opnieuw uit en zo ontstonden

plaats vond.

de weduwe van wijlen de heer griffier Van Kinschot,

aannemelijk is dat het, net als Ockenburgh eerst een

brede eikenstoven met meerdere stammen die alle-

burgemeester Kopsnoyer, Gerrit Swanenburg, Ary van

boerenhoeve was en later door Maarten Pauw werd

maal bij dezelfde boom horen.

der Bergh, burgemeester Ruys, de vrouwe van Rens-

uitgebouwd tot landgoed.

woude en de hoogedele heer Van der Duijn. Het zijn

Fragment uit de kaart van Looten uit 1746
waarop alle beziitingen van Elizabeth Pauw

Bestemmingsplan van de baljuw

nen voor deze lokatie naast de oprijlaan van Ocken-

gebruik. Daarna konden de stammen uitgroeien tot

burgh. Toen wilde de baljuw er een galgenveld met rad

Twee en een halve eeuw later kunnen we met een

de hoge bomen die het nu zijn. De eiken hebben inmid-

en staken aanleggen om uitvoering te kunnen geven

opmerkzaam oog nog best een en ander terugvin-

dels gezelschap gekregen van andere boomsoorten

aan de toenmalige straffen op overtreding van de wet.

den van deze kaart. Van Ockenburgh liggen alleen de

zoals berk, esdoorn, hulst, lijsterbes en taxus. Soorten

Uit de correspondentie blijkt dat Elisabeth Pauw niet

oprijlaan en de vaart nog op precies dezelfde plek. De

die het goed doen op deze voedselarme duingrond.

erg gecharmeerd was van het idee dat de lijken naast

Ondanks het feit dat eerdergenoemde hofsteden een

classistische tuinaanleg is vervangen door een Engelse

Van het huis zelf is niets meer terug te vinden. Maar

haar oprijlaan zouden hangen. Na lang onderhandelen

en dezelfde eigenaar hadden, laat de kaart zien dat

landschapsstijl, waarbij alle grond minstens een keer

een goed speurder vindt met gemak de open plek

is het galgenveld toen verplaatst naar een plek waar

ze zelfstandig werden beheerd en via afzonderlijk

op de schop is geweest. Het huis is meerdere malen

achter de wal in het bos waar het heeft gestaan. Daar

nu de watertoren staat. De uitstraling van Sandfort

oprijlanen vanaf de Heerenweg bereikbaar waren. Die

verbouwd. Het barokke landhuis van Westerbaen is

groeien namelijk geen eiken, maar jonge esdoorns en

is inmiddels heel wat lieflijker. Het landgoed heet nu

lange lanen liepen dwars door het Zwarte Duijn dat

omgetoverd tot een neoclassisistisch paleisje.

die zijn van veel later datum. Van de oude oprijlaan van

Hyacintenbos en ook dat is een naam die in het voor-

behoorde tot het jachtgebied van de prins van Oranje

Maar van de hofstede Sandfort blijkt verrassend veel

Sandfort is geen spoor meer te bekennen. Die is begin

jaar recht doet aan de realiteitu

streek hun kapitaaltje hadden veiliggesteld door de
aankoop van grond.

Overpad door jachtgebied van de prins

Op zoek naar de restanten

Historisch eikenhakhout op Sandfort

In 1753 waren er overigens ook al ontwikkelingsplanDe toenmalige hakhoutplantage bleef tot 1900 in

over het algemeen namen van notabelen die in deze

12

circa honderd jaar, maar het wortelgestel in de grond
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De zandhagedis: een draakje in de duinen
De zandhagedis, ook wel duinhagedis genoemd, is een klein reptiel met een

Opwarmen voor de jacht

zijn. Dat is vooral in het Westduinpark en in de duinen

Daarom zijn verbindingen tussen de verschillende

groot verspreidingsgebied. In Europa is hij op het vaste land bijna overal te

De mannetjes vechten vaak onderling om het beste

van Meijendel. In dat laatste gebied zijn ze het best te

leefgebieden noodzakelijk zodat de dieren kunnen

vinden, met uitzondering van Spanje, Italië en het noorden van Scandinavië. In

plekje. En dat is waar ze het beste kunnen genieten

spotten rond de Waalsdorpervlakte. Als de natuurlijke

migreren. Maar daarmee zijn we er nog niet, ook de

van de zonnewarmte. Reptielen kunnen hun lichaams-

omstandigheden ideaal zijn, komen ze in grote aantal-

leefgebieden zelf moeten worden beheerd op een

temperatuur niet zelf regelen, ze zijn koudbloedig en

len voor. Van enkele tientallen tot wel 300 exemplaren

manier die de kwaliteit voor de hagedissen garan-

afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Warmte

per hectare.

deert.

Versnipperd succes

Meer open zand voor duinhagedis

Nederland zijn er ruwweg drie gebieden aan te wijzen waar het diertje voorkomt; op de Veluwse heide, de hogere zandgronden in het midden en oosten

geeft het lichaam wel meer mogelijkheid tot activi-

van Nederland en de duinen ten noorden van Zeeland. Met een lengte van

teit: dus als een hagedis op jacht wil, moet hij eerst

maximaal 20 centimeter is de zandhagedis de grootste hagedis van Neder-

tegen de concurrentie en soms zijn dezelfde dieren er

ving redelijk goed. Na een grote achteruitgang vanaf

ting van het gebied geprobeerd om een idealer gebied

Kaartje:

land. De twee andere soorten in Nederland, de levendbarende hagedis en de

jaar na jaar terug te vinden. De beste tijd om hagedis-

de jaren vijftig van de vorige eeuw is er de laatste

voor de zandhagedis te creëren. Verwijdering van dicht

muurhagedis zijn kleiner en ook slanker gebouwd. Gemakshalve laten we de

sen te zien is tussen 9 en 12 uur in de ochtend. Later op

decennia een toename van het aantal dieren waar

struikgewas en de voedselrijke toplaag moet een

de dag zoeken ze een schaduwplekje omdat het kale

te nemen. Buiten de bekende kerngebieden breidt de

mozaïek van struikjes en zandige plekken opleveren

zand dan meestal te heet wordt om op te bivakkeren.

soort zich echter niet uit. Nederland is een versnip-

waardoor de populatie daar zal toenemen. Ook de aan-

perd land geworden. Wegen, woonwijken en indus-

wezigheid van grote grazers, zoals in Meijendel, kan

Verspreidingsgebied van de zandhagedis
Grijze hokjes : 2001-2009
Rode stippen: 2010
Bron: RAVON

triegebieden verhinderen dat de zandhagedis nieuwe

er voor zorgen dat de vegetatie kort wordt gehouden

Van eind april tot begin juni gaan de vrouwtjes op zoek

gebieden koloniseert. En daarin zit de bedreiging. Als

en open plekken ontstaan. Zo moet de toekomst van

naar mannetjes. Ze paren vaak met meerdere man-

populaties niet in staat zijn zich onderling genetisch te

de zandhagedis in de Haagse duinen worden gewaar-

D

netjes achter elkaar. Uit onderzoek blijkt dat nakome-

verversen dreigt op de lange termijn inteelt waardoor

borgd zodat wij nog lang kunnen genieten van dit

e West-europese zandhagedissen hebben een

lingen soms drie verschillende vaders hebben. Deze

de populaties uitsterven.

draakje in de duinenu

bruine kleur met aan de zijkant van het lichaam

voortplantingsstrategie biedt een grotere kans op suc-

een streep in de vorm van bruine blokjes en een witte

cesvolle nakomelingen. Van mei tot begin juli leggen

rugstreep. Echter in het voorjaar gebeurt er iets aparts

de vrouwtjes ‘s nachts 5 tot 10 eitjes in een zandhol-

Foto’s:

met de kleuren van de mannetjes. Als ze in maart uit

letje dat circa 10 centimeter diep is. Meestal gericht op

hun winterslaap komen, zijn de dieren bruingelig van

het zuiden. De naam zandhagedis is daarom heel toe-

Linkerpagina:
Vrouwtje zandhagedis

kleur. Maar snel daarna krijgen ze een opvallende

passelijk, want het verwijst naar hun afhankelijkheid

groene kleur op de kop en aan beide zijden van het

van zandige en onbegroeide plekken. Door de warmte

lichaam die doorloopt tot op de buik. Die groene kleur

van de zon functioneert het zand als broedstoof en

zorgt er voor dat de dieren goed te zien zijn als ze zon-

afhankelijk van de temperatuur komen de eitjes na

nend op het zand liggen. Als je ze voorzichtig nadert

twee tot drie maanden uit.

hazelworm maar even buiten beschouwing; want dat is een pootloze hagedis
die meer op een slang lijkt.

opwarmen. Deze zonneplekken worden fel verdedigd

Kinderen van drie vaders

Door: Tim de Frel

De zandhagedis doet het in zijn specifieke leefomge-

In het Westduinpark wordt met een grote herinrich-

Rechterpagina:
Mannetje zandhagedis
(paringskleed)
Bron: RAVON

kun je soms heel dichtbij komen en hun prachtige

14

voorjaarstekening bewonderen. Deze kleurverande-

In de duinen van Den Haag zijn de dieren overal te

ring heeft alles te maken met de paringsperiode.

vinden waar de omstandigheden voor hen gunstig

Met dank aan de heer Con P. Barrett van RAVON voor zijn waardevolle bijdrage aan dit artikel
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De sprong over de haven
Om de Scheveningse Haven nieuw elan te geven, sleutelen projectontwikke-

Politieke Partij Scheveningen. De PPS heeft een

kritiek van de deelnemers aan de klankbord-

onder de nieuwe bebouwing.

nieuw plan voor de derde haven bedacht met

groep wordt niet in het plan meegenomen. De

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt lijkt het

een duurzame industriële invulling. Energie-

enige tegemoetkoming in de bezwaren is een

gewoon een optimalisatie van een ongebruikt

opwekking door middel van windmolens en/of

toezegging dat de hoteltoren iets lager wordt

laars en gemeente al jaren aan allerlei plannen. De havenmonding is altijd een

Meest opvallend en omstreden aan het plan is echter

deel van de stad. Als natuurbeschermingsorga-

aardwarmte kan dan een directe voorziening

dan oorspronkelijk gepland in het Masterplan

grote barrière geweest tussen Noord- en Zuid-Scheveningen. Om te zorgen

een 90 meter hoog vijf-sterren-hotel dat aan de zuid-

nisatie maakt de AVN zich echter grote zorgen

opleveren voor ruim 4000 huishoudens en

Scheveningen kust.

kant van de haven op het driehoekige strandje gepland

over de extra druk die dit zal opleveren voor het

20.000 m2 bedrijfsruimte in de naaste omge-

staat. De projectontwikkelaar heeft het op de schets

naastgelegen Natura 2000-gebied Westduin-

ving. Na de aanleg van de getijdencentrale,

vormgegeven in zeilschip-architectuur zoals je die in

park. We hebben het dan over een toename

die in deze omgeving al enkele jaren succesvol

Dubai aantreft. Daar was niemand uit de klankbord-

van stikstof, lawaai, lichtverstoring en mogelijke

duurzame energie levert, leek dit een goed plan.

toezegging van een nieuwe Milieu Effect Rap-

groep enthousiast over.

windhinder door de hoogbouw.

Helaas geven de beleidsmakers geen ruimte

portage. Daarbij zal het effect van alle plannen

aan die extra duurzaamheid. In februari besluit

en met name de hoogbouw op het Natura 2000

dat toeristen niet meer hoeven om te lopen is het plan ‘De Sprong over de
Haven’ gelanceerd. Vanaf begin 2011 praat de AVN mee in de klankbordgroep
Scheveningen Haven.
Door: Jos Verhoeff

Millieu Effect Rapportage

Het enige lichtpuntje in het collegebesluit is de

Sprong over de haven

PPS wil duurzame energie

het college van B&W dat de originele plannen

gebied worden doorgerekend. We zullen die

Inmiddels is de betrokkenheid van de klank-

van de projectontwikkeling, inclusief kabel-

gehele procedure nauwlettend voor u blijven

e bouwplannen betreffen een gebied met

lijk deel van de haven zijn verschillende ideeën gelan-

bordgroep uitgebreid met bemoeienis door de

baan en hoteltoren, hun voorkeur hebben. De

volgenu

woningbouw op en rond het voormalige Norfolk-

ceerd die tot op heden geen van allen voldoen. Een

D

Om de toeristenstroom door te trekken naar het zuide-

terrein en een gebied voor vertier en vermaak rond de

gewone brug, in welke vorm dan ook, is strijdig met

eerste en derde haven. Gedurende het overlegtraject

de bereikbaarheid van de haven voor grotere schepen.

ontstond er enige fluctuatie in het aantal woningen.

Een hele hoge brug of tunnel is financieel niet haal-

Om tegemoet te komen aan de bezwaren van bewo-

baar.

ners van Duindorp en omstreken werden de eerder

Het enige dat nu in de plannen overeind is gebleven

geplande 900 woningen al terug gebracht tot 650.

is een kabelbaan. Allereerst een toeristische attractie

Daardoor kan de derde haven open blijven.

om de havenmond te overbruggen, maar gaandeweg

Het havengebied rond de Visafslagweg moet heront-

de discussies werd het plan uitgebreid tot een kabel-

wikkeld worden tot een multifunctioneel gebied. De

baan van het Kurhaus tot Kijkduin, en zelfs doorge-

terrassen van de daar gevestigde visrestaurants zou-

trokken langs de Houtrustweg om aan te sluiten op

den naar de top van de dijk moeten verhuizen. Bene-

het openbaar vervoer, om vervolgens weer te worden

Deze pagina:

den komt dan ruimte vrij voor parkeren. De huidige

ingekrompen.

Parkeren op zuid

Het ontwerp van het
nieuwe havengebied
gezien vanaf de draaikom
achter de Hellingweg.

om andere redenen is niet iedereen uit de klankbord-

dat automobilisten die via de nieuwe geplande route

Linker pagina:

groep enthousiast over deze oplossing. De eigenaar

langs de Houtrustweg naar de kust komen, aan de

van visrestaurant Simonis liet zich boven op de dijk

zuidkant van de haven kunnen parkeren en vandaar

portretteren met de opmerking dat het daar wel wat

via de kabelbaan makkelijk naar de noordkant van

winderig was.

de haven kunnen. De huidige parkeerplaats onder de

Het braakliggende
Norfolkterrein zal
straks bebouwd worden
met 650 woningen.

duinvegetatie op de binnenkant van de zeedijk, waar
ooit ook zandhagedissen voorkwamen, komt dan te
vervallen. De AVN is daar niet gelukkig mee, maar ook

16

windmolen wordt vervangen door parkeren

Een andere reden voor de sprong over de haven is
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“Geen massatoerisme in Duivenvoordsepolder”
De rust in de Duivenvoordse

I

De kwaliteit van de natuur valt en staat bij de stilte en

racefietsers, bromfietsers, skaters en andere

van zowel natuurverenigingen als agrariërs en

de gemeentes Wassenaar, Voorschoten en Leid-

rust die er nu in het gebied heersen. De aantallen wei-

sportievelingen ook graag hun hobby com-

van beheerder tot buurtbewoner in het Leid-

schendam-Voorburg gezamenlijk het idee gelanceerd

devogels die hier fourageren en broeden zijn daarvan

bineren met natuurbeleving. En dan hebben

schendamse gemeentehuis.

om de polder tussen Den Haag en Leiden te ontsluiten

afhankelijk. Een fietspad dat direct aansluiting heeft

we het nog niet gehad over het ommetje met

middels stadspoorten en fietspaden. Daarmee intro-

op de stadsdrukte zal heel veel stedelingen aantrekken

de hond waar veel stadsbewoners een stuk

De vraag was even hoeveel voor- en tegenstan-

Leidschendam is er al jarenlang een laarzenpad

duceert de plaatselijke overheid een nieuw beleid

die de rust komen verstoren. De weidevogels zijn dan

natuurbeleving in zien. “Dat beest heeft toch

ders van het plan aanwezig zouden zijn. De

dat dwars door het elsenbroekbos en een deel

om meer aandacht te geven aan het ommeland van

de eersten die zich laten verjagen.

ook recht om eens lekker buiten te zijn?”

AVN had zich, samen met de stichting Horst en

van de polder voert. Uitsluitend toegankelijk

zen initiatieven voor een

de grote stad. Voor de argeloze burger lijkt dit een

Maar er zijn meer argumenten om geen fietspad langs

Echter als we dat scenario gaan loslaten op de

Weide en beheerder Staatsbosbeheer voorbe-

voor wandelende natuurliefhebbers zonder

27-holes golfbaan willen

sympathiek plan. De schoonheid van de polder ligt

de veenwetering te willen. De ondergrond van de kade

Duivenvoordsepolder, dan is het snel gedaan

reid om de argumenten gezamenlijk over het

hond. Bij het Wassenaarse Kerkehout geeft

nu verstopt en is slecht toegankelijk. Hij ligt aan drie

bestaat uit kwetsbare veengrond. Veen is organisch

met de natuurkwaliteit van dit agrarische

voetlicht te brengen. Hoe kunnen we de pol-

een rondwandeling achter de sportvelden ook

de drie gemeentes uit het

kanten ingesloten door wegen, spoorlijnen en parti-

materiaal dat makkelijk inklinkt en snel aan erosie

landschap.

der zo goed mogelijk beschermen? Ter verga-

een mooi uitzicht op de polder. Hier mag de

Pact van Duivenvoorde de

culiere landgoederen. Vanuit de trein vangt de reiziger

onderhevig is. Bij nat weer zakken de koeien hier tot

dering bleek dat we niet de enigen waren die

hond gewoon mee. Er wordt nagedacht over

slechts een glimp op van verstild agrarisch veenweide-

enkeldiepte in de blub. Wil je daar een fietspad op

zich zorgen maakten. Alle betrokkenen konden

een groter rondje. De agrarische vereniging

gebied achter elzenhakhoutbosjes. Een exclusief bele-

aanleggen dan zal die ondergrond met extra zand,

Het concept van het landschapsplan werd afge-

vanuit hun eigen visie goed duidelijk maken

Santvoorde organiseert jaarlijks een open dag

vingsmoment van die stille polder heb je alleen op het

grind en betonplaten moeten worden volgestort om

lopen maand ter visie gelegd om de belang-

waarom de polder niet op deze manier toegan-

op de boerderijen, daar kan meer publiciteit

fietspad aan de Duivenvoordseweg en de beste plek is

een goede fundering te maken. Voor de verkeersveilig-

hebbenden gelegenheid te geven hierop te

kelijk moest worden. Frappant genoeg gaf de

aan gegeven worden en wellicht ook een ver-

dan vanaf het brugje over de veenwetering.

heid moet een recreatief fietspad aan een minimum

reageren. En dat werd gedaan. De stroom aan

economische argumentatie van de agrariërs

breding in activiteiten. Staatsbosbeheer wil

breedte voldoen en dat is al gauw twee en een halve

reacties was zo groot, dat de betreffende wet-

de doorslag om de rust in de polder te bewa-

in samenwerking met de natuurverenigingen

In het LOP worden voorstellen gedaan om ook een

meter. Fietsers moeten elkaar immers veilig kunnen

houders van de drie gemeentes het verstandig

ren. Veenweide, vee en weidevogels vormen

graag meer excursies organiseren. Actief mee-

fietspad in de lengterichting door de polder te laten

passeren? Zo’n mooi pad trekt ook andere doelgroepen

achtten om een extra overleg met al die belan-

immers een drie-eenheid die sterk van elkaar

werken in de natuur van de polder kan bin-

lopen van Mariahoeve tot Leiden. De kade van de

dan de rustige natuurrecreant. De ervaring in andere

genpartijen te organiseren. Op maandag 12

afhankelijk zijn. De polder is gebaat bij rust en

nenkort ook, want er zijn vrijwilligers nodig

veenwetering zou de aangewezen route moeten zijn.

natuurgebieden leert dat hardlopers, mountainbikers,

maart verzamelde zich een deskundigenpanel

goed functionerende boerenbedrijven.

voor het hakhoutbeheer. Verder waren er nog

polder ligt opnieuw onder
vuur. Na het mislukte particuliere plan voor een helicopterhaven en de afgewe-

polder nu openstellen voor
recreatie.

Door: Aletta de Ruiter

Deskundigenpanel

Toch wilde iedereen ook nadenken om de
natuurbeleving van de polder meer toegankelijk te maken voor een breder publiek. Vanuit

De toegang vanuit de stad begint dan achter restau-

suggesties om jongeren te laten ken-

rant De Landbouw, waar een groter parkeerterrein de

nismaken met de polder door maat-

bezoekersstroom moet opvangen. Dit wordt de recrea-

schappelijk stages bij boerenbedrij-

tieve ‘stadspoort’ van waaruit de recreant, na een kopje

ven te organiseren. Het zijn ideeën

koffie, direct het landelijk gebied kan betreden. Vanaf

die maatwerk leveren en geschikt

het pad langs de wetering kan men dan genieten van

zijn voor een specifiek publiek.

de rust van de veenweide met koeien en broedende

De wethouders lieten zich overtui-

weidevogels.

gen en beloven een aanvulling op het
LOP, waarbij het massatoerisme uit

Polder is geen attractiepark

18

Alternatieven

n een landschapsontwikkelingsplan (LOP) hebben

het plan verdwijnt. De belangheb-

Bovengeschetst beeld gaat echter voorbij aan de wer-

benden gingen met een goed gevoel

kelijke mogelijkheden. De polder is geen attractiepark.

huiswaartsu
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Natuur in de stad wordt groen....
De vorige gemeenteraden hebben prachtig natuurbeleid gemaakt voor Den Haag. Het groene beleidsplan

die van belang zijn om de ambities uit het groene
beleidsplan te realiseren, toe te voegen. Ambities zijn
bijvoorbeeld het ecologisch verbinden van de Natura

“Groen kleurt de stad” en de Nota Ecologische Verbindingszones geven op kaarten aan welke groene delen

2000-gebieden Oost- en Westduinen. Het ging om

van de stad van belang zijn voor de natuur: samen vormen die de stedelijke ecologische hoofdstructuur

Scheveningse Bosjes, St Hubertuspark, Westbroekpark,

de volgende gebieden: Scheveningse Bosjes, Nieuwe
Madestein en De Uithof. Het leek ons bijvoorbeeld niet

(SEH). Maar in de bestemmingsplannen hebben ze niet dezelfde status.

logisch dat Zorgvliet natuur is en de aangrenzende
Scheveningse Bosjes niet.

Door: Caroline de Jong

B

ij de bestemmingsplannen tot aan die van Houtrust ging het goed. Ecologische verbindingszones

Uitbreiding naar Provinciale Hoofdstructuur

De gemeenteraad heeft er een zogenaamd ‘twee
minuten debat’ aan gewijd, maar nam de motie van

De wethouder antwoordde in een nieuwe brief dat

de oppositie niet aan. Het Zuiderpark stond ook op

als de Haagse Beek en de duinparkjes van Duttendel

ook de gebieden uit Provinciale Ecologische Hoofd-

hun lijstje, maar dat vond de wethouder geen natuur.

die een rol spelen als stapstenen tussen natuurgebie-

structuur de bestemming ‘natuur’ zouden krijgen.

De bestemming ‘natuur’ moest niet worden uitgehold

den kregen de bestemming ‘natuur’. Bij het bestem-

Dat is winst. De volgende gebieden krijgen ook de

door die aan te veel gebieden te geven, zei hij.

mingsplan Houtrust vroeg de wijkvereniging om de

bestemming’ natuur’: Meer en Bos, Zorgvliet, het

randen van de sportvelden tot natuur te bestemmen.

Haagse Bos, Marlot Reigersbergen, Bosjes van Zanen

Geen onlogische gedachte, want in de nota staat dat

en enkele kleine gebieden die aansluiten op de

dergelijke randen van belang zijn voor ecologische

Natura 2000-gebieden, evenals de Haagse Beek en

gen nu meer gebieden de bestemming ‘natuur’ dan in

verbindingen. Maar de bewuste randen maakten geen

Westlandse Zoom. Maar helemaal logisch is het niet.

het aanvankelijke plan van de wethouder. Ook is de

deel uit van de SEH. Het was dus voldoende geweest

Waarom laat de gemeente zich leiden door het beleid

aandacht gevestigd op het belang van natuurbescher-

Wel bestemming Natuur:

om te antwoorden dat alleen de SEH de bestemming

van de provincie en niet door het eigen beleid?

ming in de stad. Want de AVN kreeg een brief van het

- Haagse Beek
- Bosjes van Zanen
- Haagse Bos
- Park Zorgvliet

‘natuur’ krijgt.
De wethouder besloot echter dat voortaan alleen
nog Natura 2000-gebieden de bestemming ‘natuur’

Robuuste structuren

Toch beschermd

Wat is het resultaat van deze actie? In ieder geval krij-

De grote groengebieden in Den Haag: soms bestemming ‘natuur’ en soms bestemming ‘groen’

college van Burgemeester en Wethouders waarin zij
concluderen ‘dat het beschermingsniveau van in een

De wethouder vond dat bomenrijen en snippergroen

gebied aanwezige natuurwaarden als gevolg van dit

zouden krijgen, niet de hele SEH. Daarop hebben alle

niet de bestemming ‘natuur’ konden krijgen. Raads-

onderscheid niet onder druk staat’. Met andere woor-

Haagse groene organisaties onder leiding van de

leden vroegen om alleen robuuste structuren aan te

den: al heet het geen natuur, maar groen, het wordt

AVN plus de Vrienden van Den Haag een brief aan de

wijzen als ‘natuur’. Daarop stelde de AVN voor om de

toch beschermd. Dat valt dan weer meeu

gemeenteraad geschreven. Wat is daarvan het resul-

kerngebieden van de SEH (robuuste structuren dus),

taat?

Bestemming Groen:
- Belvedereduin
- Scheveningse bosjes
- Eendenkooi Zuiderpark
- Westbroekpark
- Uithof

20
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Contactgegevens

Verenigingsnieuws

Portefeuillehouders AVN
Algemene Ledenvergadering

beperkte financiële middelen. Daarom is het deze keer

Helaas kunnen we voor de algemene ledenvergade-

niet mogelijk om alle AVN-leden voor deze dag uit te

ring niet meer terecht op de vertrouwde lokatie van

nodigen. Het symposium wordt nu een conferentie

het Wellantcollege.

met deskundigen en belanghebbenden. Dat wil zeg-

Daarom zijn we voor dit jaar uitgeweken naar een ver-

gen dat we alleen rond de tafel zitten met beheerders,

gaderzaal in het Van der Valkhotel De Bijhorst op de

bestuurders en participanten die te maken hebben

grens van Den Haag en Wassenaar.

met de groene bufferzones rond Den Haag.

De indeling van de vergadering moest ook worden

Het resultaat van deze discussie moet zich vertalen in

aangepast aan de mogelijkheden van de zaalhuur.

een aanbeveling aan de provincie en de 14 gemeentes

Maar de traditie om na afloop van de vergadering met

die binnen het gebied vallen. Ook worden er ideeën

elkaar te lunchen, kan ook hier worden gerealiseerd.

gegenereerd voor burgerinitiatieven die bijdragen aan

En na afloop is er een excursie in de omgeving.

de inrichting en het beheer van de voormalige Rijks-

Bent u geïntereseerd in de verantwoording over het

bufferzones.

afgelopen verenigingsjaar, dan bent u van harte wel-

Om AVN-leden die actief willen deelnemen aan deze

kom op zaterdag 28 april aanstaande.

conferentie toch een kans te bieden om te participe-

Aanvang: 10.00 uur

ren, hebben we 30 plaatsen gereserveerd. Voorwaarde

Motel de Bijhorst, (zaal Bremhorst)

voor deelname is dat u kennis van het gebied heeft en

Zijdeweg 54, 2245 BZ Wassenaar

een bijdrage kunt leveren in de discussies binnen de

Er is een ruime parkeergelegenheid

workshops. U kunt zich opgeven via het emailadres

In verband met reservering van de lunch graag even

info@avn.nl. Vergeet niet uw naam, adres en telefoon-

van tevoren opgeven via T: 070-33.88.100

nummer te vermelden. Verdere informatie vindt u op

Het jaarverslag kunt u vanaf half april inzien en

de website www.avn.nlu

downloaden op de website www.avn.nl. Indien u niet
beschikt over internet, kunt u het ook telefonisch
opvragenu
De excursie naar Midden Delfland zal
ook langs het dorpje ‘ t Woud voeren
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Symposium Haagse Bufferzones op 10 mei

Excursie Midden Delfland

In navolging op de succesvolle jubileumexcursies
van afgelopen jaar willen we in 2012 opnieuw een
dagexcursie naar de bufferzone Midden-Delfland

In de vorige Haagwinde kon u kennisnemen van de

organiseren. Dat zal op zaterdag 8 september

vooraankondiging van het AVN symposium. De orga-

plaatsvinden. Deze volledig verzorgde busreis inclu-

nisatie van zo’n groot evenement vraagt veel tijd en de

sief koffie, lunch en een boottocht zal ongeveer

geplande datum in maart bleek helaas niet haalbaar.

€ 45,- per persoon gaan kosten. Indien u geinteres-

Inmiddels is er meer duidelijkheid over inhoud, plaats

seerd bent, kunt u zich vast opgeven via het emailadres

en datum. In tegenstelling tot ons jubileumsympo-

excursie@avn.nl. Vergeet niet uw naam, adres en tele-

sium uit 2006, is de organisatie dit keer kleiner van

foonnummer te vermelden. Zodra de organisatie rond

opzet. Dat heeft alles te maken met de recessie en de

is zullen we contact met u opnemenu

Fred Vorstman

Noord-Westelijke Hoofdroute

Aletta de Ruiter

Bewonersprojecten, Ecologie

Anke de Hoop

Jaap van Loenen
Ysbrand Feeke

Arnim van Oorschot

Caroline de Jong-Boon
Joost Gieskes
Mart Kaastra

Daphne Nicolai
Guus Filius

Bart Achterkamp
Jos Verhoeff
Tim de Frel

Coördinatoren

Vlietzone/Ypenburg
Duinoord, Bomen
Zoetermeer

Leijenburg, Duivenvoorde corridor

Van Stolkpark, Scheveningse Bosjes
Benoordenhout, Reigersbergen
Internationaal Strafhof

Zorgvliet, NWHR, Internationale zone
Waterzaken
Ecologie

Kijkduin, Scheveningen haven
Mariahoeve, Haagse Bos

Bas Steenks

Boomzaken en kapvergunningen

Wil van der Poll

Informatie kraam

Marti Terpstra

Aletta de Ruiter
Fred Vorstman

Groenwerkgroep

Vrienden van Ockenrode
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

Deze uitgave wordt met een financiële bijdrage gesponsord door Zijlstra Drukwerk uit Rijswijk.
www.groengeproduceerd.nl
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De exc

Excursies
De AVN organiseert, exclusief voor haar leden, speciale e xcursies
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. 7 april 2012		

Verzamelen 10.00 uur		
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Einde oprijlaan Buurtweg 90, Wassenaar

Rondwandeling over landgoederen Voorlinden en Blankenhoeve (1,5 uur)

Op de binnenduinrand van Wassenaar liggen twee bijzondere landgoederen. Particulier bezit, maar onder voorwaarden toegankelijk.
Hier zie je de verschillen tussen strandvlakte, strandwalbos en jonge duinen wel heel dicht bij elkaar. Bijzonder terrein met oude
lanen en typische historie. Na afloop koffie bij het buurthuisje.
Zat. 5 mei 2012		

Verzamelen 10.00 uur		

Adres: Einde Machiel Vrijenhoeklaan ingang Kijkduinpark

Strandwandeling en bezoek Zandmotor (ca 2,5 uur)

Tussen Kijkduin en Ter Heijde is afgelopen jaar voor de kust de zandmotor opgespoten. Een waterstaatkundig project waarmee de
Hollandse kust op een natuurlijke manier wordt versterkt. Historisch geograaf Frans Beekman zal u laten zien hoe de natuur hier
bouwt aan de kustveiligheid. Een stevige wandeling over strand en duinen.
zat. 19 mei 2012		

Verzamelen 10.00 uur		

Adres: Laan van Duivenvoorde 4, Voorschoten

Landgoedwandeling rond kasteel Duivenvoorde (ca 2 uur)

In mei is de natuur op zijn mooist op Duivenvoorde. Alles staat tegelijk in bloei. De landschapstuin lijkt dan een sprookje.
Duivenvoorde heeft een lange historie en is nog steeds eigendom van dezelfde familie die het landgoed in de dertiende eeuw gesticht
heeft. Na afloop koffie drinken bij het eiland van Ome Niek.
zat. 14 april, 12 en 26 mei

Verzamelen 9.00 uur		

Monsterseweg 172, Ingang Ockenrode

Natuurwerkochtenden op landgoed Ockenrode (tot 13.00 uur)

De Vrienden van Ockenrode werken elke veertien dagen in het eikenhakhoutbos van Ockenrode om de Amerikaanse vogelkers op
te ruimen. Gezellig en dankbaar werk met ervaren begeleiding en goed gereedschap. Wilt u ook de handen eens uit de mouwen
steken? Dan is dit een prima begin van uw weekend.
Zat. 2 juni 2012

Verzamelen 10.00 uur

Boomwandeling Reigersbergen Marlot (ca 1,5 uur)

Adres: Ingang Bezuidenhoutseweg 360, Den Haag (Korfbalveld)

Hoe kijkt u naar bomen? Op de landgoederen Reigersbergen en Marlot hebben veel bomen een eigen verhaal. Waarom deze plaats,
welke functie en welke beleving? Het verhaal achter de bomen wordt verteld door boomadviseur Ruud Steggerda. Hij laat u voor
altijd op een andere manier naar bomen kijken.

