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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.

ISSN: 1879-7490

Bewieroken

Onszelf, bestuur en portefeuillehouders een 
schouderklopje geven kan eigenlijk niet. Toch 

ben ik van plan dat deze keer wel te doen: voor het 
eerst in de ruim elf jaar dat ik voorzitter van de AVN 
ben. Bovendien heb ik door de jaren heen ervaren dat 
ik in deze rubriek helemaal vrij gelaten word om te 
schrijven wat ik wil. Dus ga ik nu eens “lekker” al die 
vrijwilligers binnen de AVN beschaafd, niet overdreven 
maar toch, bewieroken. Is daar een concrete aanlei-
ding voor? Niet echt, maar....
 
Toen het overzicht over het jaar 2011 gereed was voor 
verzending naar de leden die zich hadden opgegeven 
voor bijwoning van de Algemene Ledenvergadering 
op 25 april jongstleden, viel mij al op bij hoeveel acti-
viteiten onze mensen in dat jaar intensief betrok-
ken waren. Vooral omdat we toch een beetje in de 
veronderstelling leefden dat 2011 een rustig jaar was 
geweest. Immers, aan de grote bouwprojecten in de 
stad werd vanwege de crisis niet of nauwelijks verder 
gewerkt. Wat zorgde dan toch nog voor veel drukte? In 
de eerste plaats werkte de gemeente stug door aan de 
opmaak van nieuwe bestemmingsplannen voor ver-
schillende wijken, We moesten goed opletten (Caro-
lien de Jong) wat voor bestemming aan onbebouwd 
gebied werd gegeven, groen of natuur (dat laatste 
voor echte bescherming van bijvoorbeeld ecologische 
verbindingszones). Voorts gingen beheerplannen in 
uitvoering (Westduinpark, Aletta de Ruiter) of wer-
den opgesteld (Oostduin-Arendsdorp, Joost Gieskes). 
Wegen of tramlijnen die aangepast (lijn 9, Koninginne-

gracht, Bas Steenks en ikzelf) of ooit aangelegd (Inter-
nationale ring, Daphne Nicolai) zullen worden. En dan 
de bomen, er is altijd wat met bomen in de stad, dus 
ook in 2011. Het hele jaar door worden er kapvergun-
ningen aangevraagd en in de bossen en plantsoenen 
zijn dunningen een zorg voor onze bomenexperts (Bas 
Steenks en Joost Gieskes). Het is tot nu toe een onvol-
ledige opsomming want ook met nieuwbouw van het 
Internationaal Strafhof (Mart Kaastra) en de toekom-
stige bebouwing van het Norfolkterrein (Jos Verhoeff) 
hield de AVN zich o.a. bezig. Petje af voor de tijd die 
iedereen aan deze en andere onderwerpen besteedde 
en de grote mate van deskundigheid waarmee dat 
gebeurde.
 
Ook het bestuur was in 2011 extra actief in het onder-
houden van nuttige contacten onder andere met het 
oog op de organisatie van de jubileumexcursies en 
het volgde uiteraard de voorbereiding van de jubile-
umconferentie door de werkgroep Landelijk Gebied 
op de voet. Vergeten we dan de werkzaamheden 
van de groenwerkgroep (Marti Terpstra), de kraam 
(Wil van der Poll) en nog wat andere activiteiten van 
AVN-vrijwilligers? Geenszins, leest u het jaarverslag 
er maar op na (op de website). Maar hier in dit stukje 
wilde ik vooral een eresaluut brengen aan iedereen, 
genoemd of ongenoemd die zich ingespannen heeft 
om de goede naam die de AVN heeft, hoog te houden 
in het belang van waardevolle natuur in de stad en 
daarbuiten!u

Frits Prillevitz.
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Er zit beweging in het Haagse Groen
Onlangs werd Den Haag opgeschrikt door het krantenbericht waarin wethouder Sander Dek-

ker beweerde de muur van Park Sorghvliet te willen laten afbreken om het park open te stellen 

voor meer publiek en het park te betrekken bij de rest van het gemeentelijke groen. Dat bericht 

blijkt een behoorlijk staartje te hebben.

Voor wie het nog niet wist, Park Sorghvliet ligt wel 
binnen de gemeente Den Haag, maar is eigen-

dom van het ministerie van Financiën omdat ook  het 
Catshuis onderdeel uitmaakt van dit oude landgoed.  
De officiële ambtswoning van de minister-president 
is echter  door middel van een flink hekwerk geschei-
den van het wandelpark waardoor het park wel voor 
publiek toegankelijk is.  Zij het onder strikte voorwaar-
den. 
Sinds jaar en dag kan iedereen bij de VVV voor een paar 
euro een jaarkaart kopen die recht geeft op toegang 
tot het ommuurde wandelpark. Dat wil zeggen, zolang 
de voorraad strekt, want na 3000 kaartjes wordt de 
verkoop gestaakt. Meer bezoekers kan het park niet 
aan. Dat heeft de jarenlange ervaring geleerd. De kwa-
liteit van de natuur is afhankelijk van een bepaalde 
recreatiedruk. Komen er teveel mensen in Sorghvliet 
dan raken de paden uitgesleten, wordt de natuur 
verstoord, de struiken overlopen en het bos mogelijk 
vervuild. In Sorghvliet moet je je als bezoeker netjes 
gedragen. Doe je dat niet, dan word je er door de bos-
wachter uitgezet en moet je je jaarkaart inleveren. 
Wandelaars zijn van harte welkom, fietsen blijven bij 
de ingang achter, huisdieren mogen het hek niet eens 
in. De natuur heeft hier voorrang en ’s nachts is het 
donker en gaat de poort op slot.

Die poort met het smeedijzeren hek aan de Scheve-

ningseweg is de enige in- en uitgang en gaat ’s mor-
gens om 9.00 uur pas open.  Achter de muur valt het 
geluid van de stad direct weg en bevind je je in de oase 
van dit bijzondere binnenduinbos. Vader Cats heeft 
hier ooit gewoond, maar daar vind je niks meer van 
terug. De huidige inrichting heeft zijn oorsprong in de 
negentiende eeuw toen Ary van der Spuy, in opdracht 
van de toenmalige eigenaar koning Willem II, de 
Engelse landschapsstijl verder uitwerkte met zicht-
lijnen, kronkelpaden en boomgroepen. Het Haagse 
volk mag er dan nog vrij flaneren. De latere eigenaar 
Adriaan Goekoop laat zijn bezit in 1920 ommuren. Dui-
delijke taal: dit is de grens, hier woon ik. De stad was 
inmiddels veel drukker en het park werd omringd door 
woonwijken.  
Die muur heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat het 
parkbos de Tweede Wereldoorlog redelijk heeft over-
leefd. De bomen uit het ertegenover gelegen Scheve-
ningse Bos waren voor het merendeel door de Haagse 
bevolking opgestookt tijdens de koude oorlogswinters. 

Van de Staat der Nederlanden
Sinds 1955 is het park in bezit van de Staat der Neder-
landen. Het beheer van het parkbos is de laatste dertig 
jaar steeds meer geënt op natuurlijk bosbeheer. Geen 
intensief parkonderhoud, maar aandacht voor natuur-
lijke processen.  ‘Tuinieren met de natuur’ noemt  
beheerder en boswachter Erik Evers dat. Deze manier 

van onderhoud gaf in zijn beginjaren op Sorghvliet 
nogal wat kritiek. Men dacht dat het park verwaar-
loosd werd. Nu vindt iedereen het prachtig en geniet 
van de variatie in het landschap. Ruige natuur in het 
bos, meer parkachtige elementen langs de randen. 
Samen met de historische elementen van de Haagse 
Beek, de bruggetjes en de folly van het ‘viaduct’ ademt 
het landschap bijzonderheid. 
Vrij openstellen voor alle Hagenaars zou daarom geen 
goede invloed hebben op het park.  Afbreken van de 
historische muur is al helemaal uit den boze, want die 
geniet nationale bescherming als cultureel erfgoed. 
Nachtelijke toegankelijkheid zou bovendien de veilig-
heid van het Catshuis in gevaar brengen en het risico 
van vandalisme introduceren.

Vanwaar dan die ambitie van de wethouder? 
Er zit beweging in het Haagse groen. Al jarenlang 
wordt er door verschillende partijen geroepen dat de 
groengebieden van de stad beter op elkaar moeten 
aansluiten. Het zou een grote ecologische verbete-
ring zijn als de verschillende parken drempelloos met 
elkaar in verbinding staan.  Dat je als bewoners van de 
stad via groene corridors van het ene gebied naar het 
andere kunt wandelen. Nu wordt dat belemmerd door 

drukke wegen en andere stedelijke structuren.
Het is de droomwens van het city-duin-park waar 
het Haags Milieucentrum jarenlang aandacht voor 
gevraagd heeft. Die wens is een aantal keren door 
een enkele politieke partij in de raadscommissie 
gebracht, maar heeft het nooit gehaald. Nu komt er 
opeens vanuit het ambtelijk apparaat een voorstel 
voor een droominitiatief van een Internationaal Park 
in de Internationale Zone. ‘Dat zal de kwaliteit van de 
omgeving opwaarderen. Dat kun je inzetten als mar-
ketinginstrument om internationale bedrijven naar 
Den Haag te lokken’. Via die motivatie kijkt het col-
lege nu met andere ogen tegen de ontwikkeling van 
een aaneengesloten groengebied aan. Een vrij toegan-
kelijke groene route in de internationale zone. Daarin 
ligt toevallig ook dat ommuurde en beperkt toegan-
kelijke Park Sorghvliet. Om erin te mogen moeten de 
-meestal kortstondig in Den Haag verblijvende- expats 
tot op heden wat extra moeite doen om een kaartje 
te bemachtigen. Daarom wil de gemeente dat park in 
de toekomst van het Rijk overnemen en permanent 
openstellen via verschillende openingen in de muur.
U begrijpt dat de AVN blij is met de aandacht voor dat 
(internationale) groen. Maar ook vindt ook dat Park 
Sorghvliet het beste af is met het huidige beheer.u

Door: Aletta de Ruiter fo
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a: De plaats van het voormalige landhuis met 
tuinen en bloemperken (zie foto 5) Een stukje 

keermuur is nog aanwezig. Het huis werd in 1946 afge-
broken. Op de ooit mooiste plek van de buitenplaats 
woekert nu esdoorn-opschot en brandnetel

b: Hier staat een dubbele rij linden, tot ca 1954 
waren het drie rijen. De leeftijd is in 2010 bepaald 

op 155 jaar. Voorheen gelegen naast een mooie vijver-
partij, nu de meest afgelegen plek van het park.

c: De oude lange oprijlaan Oostduin met beuken 
(zie foto 7). De bomen staan als ensemble op de 

lijst van monumentale bomen. De open plekken hebben 
dringend nieuwe bomen nodig.

d: Achter een uitgegroeide haag van Spaanse aak 
ligt een oude boomgaard met kersen, notarisap-

pel en bessenstruiken. De gaard is sterk vervallen, maar 
nog wel herkenbaar.

e: Taxushaag ter begeleiding van het brugpaadje. 
Bij gebrek aan onderhoud is de haag nu uitge-

groeid tot boomhoogte. Nog steeds  interessante sfeer.

f: Dominees kruidentuin met tuinmuur en pergola. 
Ligt verstopt achter parkeerterrein van serviceflat 

Arendsdorp.

g:Het oude tuintje van de gravin in carrévorm, nog 
steeds te herkennen aan een uitgelopen loofgang 

van beuken rondom. Een grote eik in het midden werd 
door de gravin geplant als herinnering aan huisperso-
neel.

h:Oorspronkelijke oprijlaan Arendsdorp (ene kant 
linden, andere kant beuken) naast De Rietjes. 

De toegangspoort (zie foto 3) is verdwenen, maar kan 
mogelijk hersteld worden. 

k: Oud paviljoentje over het water(zie foto 2) nu 
nog een uitstulping in de oever. Herstel zou aar-

dig kunnen zijn.

l: De Rietjes en de tuinmanswoning zijn nu de blik-
vangers van de oude bebouwing, maar waren vroe-

ger gewoon bijgebouwen.

m: De koepel, het restant van het oorspronkelijk 
huis Arendsdorp, minder groot dan Oostduin, 

maar wel het hoofdgebouw.

1. Landhuis Oostduin na de 
verbouwing in 1924

2. Paviljoen over het water

3. Ingang Arendsdorp 1910

4. Tekening Koepel (A. v.d. Brandeler)

5. Landhuis Oostduin voor 1924

6. Domineestuin met pergola

7. Oprijlaan van Oostduin

Kaartje Oostduin-Arendsdorp uit 
1980. De stippels geven de laanbo-
men aan (eiken, beuken en linden). 
Niet alle laanbomen zijn nog aan-
wezig.  
De twee buitenplaatsen zijn al sinds  
1830 samengevoegd  

De oude sier van Oostduin-Arendsdorp
Het gonst in en rond de buitenplaats Oostduin-Arendsdorp. De actualiteit van 

bestemmingsplannen, beheerplannen en inrichtingsplannen laat weten dat 

er van alles moet veranderen. Flat Arendsdorp aan de Wassenaarseweg krijgt 

nieuwbouw, het verzorgingshuis aan de Goetlijfstraat wil uitbreiden en het 

park wordt heringericht.

De gemeentelijke plannen die voor de buitenplaats 
Oostduin-Arendsdorp zijn opgesteld, zorgen voor 

veel commotie in de wijk Benoordenhout. De onrust 
concentreert zich vooral op de nieuwbouwplannen van 
flat Arendsdorp aan de Wassenaarseweg. Maar hoe 
omvangrijk de nieuwbouw ook moge worden, het is 
juist het parkdeel van de buitenplaats waar nu uw aan-
dacht voor wordt gevraagd. Dat park heeft een groot 
historisch verleden, met veel tuin- en landschaps- 
elementen die tegenwoordig nog maar moeilijk te 
herkennen zijn.
Bij landschapsarchitecten en tuinontwerpers is het een 
goede traditie dat bij het maken van een herstelplan 
voor de parkinrichting met respect wordt omgegaan 
met de historische aanleg van een buitenplaats. Maar 
welke periode hanteer je daarbij als referentie?
Uitgaande van landschapselementen die nog aan-
wezig zijn, is het realistisch te kijken naar de laatste  

periode dat de buitenplaats nog in particulier bezit 
was en dat was vlak na de Tweede Wereldoorlog. Het 
landhuis Oostduin was toen nog niet afgebroken, de 
Engelse landschapsstijl was nog in tact en er waren 
verschillende tuinelementen waarvan de relicten nu 
nog te vinden zijn. Maar waar vinden we details?

IJzeren geheugen van Herbert
Nu is het zo dat Benoordenhouter Herbert L. Plokker 
(1941) na 1950 intensief bij de buitenplaatsen betrok-
ken was als klusjesjongen voor de toenmalige bewo-
ners. Door zijn heitje voor een karweitje-opdrachtjes 
kende hij het gebied op zijn duimpje. En anno 2012 
blijkt hij nog een formidabel geheugen te hebben! 
Mede aan de hand van zijn verhalen werd het mogelijk 
om in het huidige bospark de landschapselementen 
weer in hun oude structuur terug te vinden. Op deze 
wijze kunnen we ons een beeld vormen hoe buiten-
plaats Oostduin- Arendsdorp er rond 1950-1954 uitzag. 
Een mooie basis voor een herstel- en restauratieplan, 
ook al moet er rekening worden gehouden met het 
hedendaagse gebruik. Op nevenstaande kaart is een 
aantal van de meest interessante elementen aange-
geven en van informatie voorzien. Hiermee gewapend 
zult u op uw wandeling door het gebied veel herken-
baars en interessants tegenkomen. u

Door: Joost S..H. Gieskes
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Stadsnatuur vanaf de straat gezien

De Scheveningseweg
De kaarsrechte Scheveningseweg verbindt al bijna 350 jaar Den Haag met het Noordzeestrand. 

De klinkerweg met een schaduwrijke boombeplanting loopt voor een deel langs het landgoed 

Zorgvliet en door de Scheveningse Bosjes. Hier toont zich nog steeds het groene gezicht van 

de Residentie.

De oude wegen van Nederland waren vaak mul of 
juist modderig, de vaarwegen bleken veel beter 

voor het transport. In 1433 werd de eerste bestrate 
weg aangelegd van Utrecht naar De Bilt, maar pas in 
de zeventiende eeuw volgden er meer ‘straatwegen’. 
Zeer bekend werd de Scheveningseweg ontworpen 
door Constantijn Huygens (1596-1687), die veertig jaar 
in dienst was van de Oranjes. Hij zag de betekenis van 
een goede verbindingsweg voor vissers én dagjesmen-
sen.
Vanouds liepen er een paar zandwegen door de stui-
vende duinen naar Scheveningen. Die parallelle paden 

begonnen bij de Heulweide waar de huidige Zeestraat 
de Haagse Beek kruiste, precies tussen twee smalle 
natte strandvlakten. De mulle wegen slingerden door 
het woeste en kale zandlandschap met vele begroeide 
duinpannen en witte duintoppen. Op de oude kaarten 
heette dat de ‘Wildernisse’.
Omstreeks 1660 maakte Cornelis Soetens een plan 
voor de aanleg van een straatweg met een vaart 
ernaast naar Scheveningen. De tolgelden zouden 
naar deze penningmeester van Delfland gaan. De 
Haagse magistraat koos daarop voor het goedkopere 
plan van Constantijn Huygens, waarbij het tolgeld in 
de gemeentekas zou vloeien. Het is bijzonder dat de 
kaarsrechte weg, gericht op de kerktorens van Sche-
veningen en Den Haag, er nog steeds volgens het ori-
ginele ontwerp ligt.
Bij het plan van Huygens is ook een doorsneeteke-
ning van de duinen tussen de binnenduinrand en de 
zeereep waarop vier duintoppen staan. Halverwege 
(ongeveer bij de huidige kruising van de Johan de Witt-
laan en de Scheveningseweg) bevond zich de duintop 
Hooge Klift. Ook in de Westduinen en de Oostduinen 
komt een dergelijk hoog centraal duin voor. Voor de 
wegaanleg werden de laagtes opgevuld en hogere 
delen afgevlakt.

Twee kilometer lang
De ‘Zeestraat’ van 1665 van twee kilometer lang 
was net zo breed als het Lange Voorhout en werd 
begrensd door wallen of dijkjes van twee meter hoog. 
Beplant met doornstruiken zouden die het stuivende 
zand tegenhouden. Ook moesten deze zandwallen 
voorkomen dat men zonder tol gebruik van de weg 
maakte. Centraal op de Scheveningseweg lag de rij-
baan gemaakt van 4 miljoen klinkers afgezet door 
scheepsplanken met paaltjes erachter. Op de weg 
was ruimte voor twee rijtuigen naast elkaar, maar ook 
voor wagens, karren en ruiters. Naast de weg stonden 
aanvankelijk rijen met elzen, later kwamen er iepen, 
eiken en kastanjes. Op de oostelijke zandwal lag een 
breed ‘beschulpt’ voetpad, dat nu met asfalt is bedekt 
en tot in Scheveningen is te volgen. Eén van de in 1920 
gebouwde muren rond Zorgvliet staat op de westelijke 
zandwal.
Vooral het eerste gedeelte van de Scheveningseweg 
met Zorgvliet en de Joodse begraafplaats aan weers-
zijden heeft het uiterlijk van een oud gemengd loofbos 
met zomereiken die wel 150 jaar oud zijn, en verder 
beuken, iepen en linden. Dode boomstammen blijven 
er gelukkig staan en ook het hout op de grond verteert, 
waar zwammen, insecten en vogels van profiteren.
Op de plaats van de vroegere galg staat geen bos, het 
is een kale uitrenplek voor honden.

Tolhekken
Zeer monumentaal was het begin van de Scheve-
ningseweg aan de Haagse kant met tolhekken tussen 
gemetselde pilasters versierd met natuurstenen orna-
menten en wapens van Den Haag en Holland. In het 
tolhuis inde men in 1880 nog 20.000 gulden. Door de 
stadsuitbreidingen in de negentiende eeuw kwamen 

er ook andere wegen naar Scheveningen en ging het 
verkeer de tol ontwijken, zodat die in 1888 werd opge-
heven. In 1924 werden de tolhekken verplaatst naar de 
Kerkhoflaan. Het ruiterpad langs de Scheveningseweg 
werd in 1941 naar de andere kant van het hoge voet-
pad in de Scheveningse Bosjes verlegd. Het ruiterpad 
werd een fietspad, waarover men op het ‘stalen ros’ 
naar Scheveningen kon peddelen!
De prentbriefkaart uit 1890 laat rechts het nog 
bestaande tolhuis zien en links de gebouwen naast 
het landgoed Buitenrust. Na afbraak verrees hier in 
1913 het Vredespaleis en kwam langs de tuin de Carne-
gielaan. Links is vaag een stalling te zien. Door het hek 
gaat een rijtuig met open kap en koetsier in de richting 
stad. Oude eiken verfraaien het beeld. Door de rechter 
opening reed toen al de tram over een vrije baan naar 
Scheveningen.u

Door: Frans Beekman

Borstbeeld van Constantijn Huygens 
op de hoek van de Ver-Huëllweg 
en de Scheveningseweg (ca. 1900). 
Tegenwoordig staat het 900 meter 
richting Den Haag op de hoek Ary 
van der Spuyweg. Het beeld was 
een geschenk van de vereniging Die 
Haghe in 1897. Coll. F. Beekman

Tol aan de Oude Scheveningse-
weg (1890). Coll. F. Beekman
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Door: Jaap van Loenen

De es
Een bijna vergeten grootheid
Meer nog dan de eik was de es in de oudheid omgeven door mythen en sagen. Waarschijnlijk komen 

die verhalen uit het Baltische gebied waar de voorouders van de Germanen woonden. De grootte 

van de boom en de kracht die hij uitstraalde moet diepe indruk hebben gemaakt. “Yggdrasil” werd 

hij genoemd.

Als de es tijd van leven krijgt, groeit hij ook nu bij 
ons uit tot een imposante boom. Linaeus gaf hem 

de naam Fraxinus excelcior, duidend op de hoogte. Hij 
kan 45 meter worden. Voor een loofboom is dat heel 
wat. Helaas wordt hem die tijd (ruim 200 jaar) zelden 
gegund. De thans in onze omgeving levende essen zijn 
vrij jong, niet groot en vallen tussen de andere bomen 
nauwelijks op. Ze zijn dan ook niet zo bekend als bij-
voorbeeld de eik en de beuk. Maar zeker niet minder 
belangrijk.

Herkenning
Er zijn ongeveer 60 soorten, die onderling niet erg veel 
verschillen. Je zult ze dus meestal wel als es herkennen. 
Als ze de ruimte hebben groeien de takken breed uit. 
De twijgen zijn fors, want ze hebben flinke bladeren te 
dragen. Ze eindigen in één grote en twee kleine knop-
pen. Meestal zijn die gitzwart, soms heel donker bruin. 
De bladeren zijn veervormig samengesteld en evenals 
de twijgen, overstaand en kruisgewijs geplaatst. Dit 
is een belangrijk herkenningspunt, want er zijn maar 
twee andere hier in het wild voorkomende booms-
oorten met deze groeiwijze: de paardenkastanje en 

de esdoorn. Beide bomen lijken helemaal niet op de 
es en ook niet op elkaar zodat vergissingen vrijwel 
zijn uitgesloten. De stammen zijn meestal recht, bij de 
jonge bomen glad en geel/groen gekleurd. Van de wat 
oudere bomen is de schors verticaal gerimpeld, maar 
fijner van structuur dan bijvoorbeeld die van de eik.

Bloeiwijze
We kunnen onderscheid maken tussen bloem-essen 
en blad-essen. De eersten bloeien pas na het ontluiken 
van het blad. We zien dan ‘echte’ bloemen met witte 
kelkblaadjes. De blad-essen bloeien een maand voor 
dat de bladeren er zijn. De bloemen daarvan hebben 
geen kelkblaadjes, zijn klein en onaanzienlijk. De knop-
pen worden alleen wat dikker en barsten dan open om 
de bloembundels door te laten. Dit gebeurt vaak boven 
in de boom, zodat je het niet eens opmerkt.
De meest bekende bloem-es is de pluim-es (Fraxinus 
ornus). Het is geen grote boom, maar hij heeft een 
mooie dichte kroon. De bloei kan uitbundig zijn. De 
roomwitte bloemen vormen grote pluimen, soms ook 
hangende trossen. Ze verspreiden een heerlijke geur, 
wat voor een windbestuiver wel heel merkwaardig is, 

want die hoeven geen insecten te lokken! De pluim-es 
hoort thuis in het Middellandse Zee-gebied, maar doet 
het uitstekend in onze parken als sierboom.

De zaden
De es is tweehuizig, dat wil zeggen er zijn mannelijke 
en vrouwelijke bomen. Soms zijn er bij oudere exem-
plaren zowel mannelijke als vrouwelijke bloemen te 
vinden.
Aan de vrouwelijke bomen zien we vaak heel veel 
trossen gevleugelde zaden hangen, vaak tot in het 
volgende jaar. Ook hier geldt: ‘overdaad schaadt’. De 
boom gaat er zichtbaar onder gebukt en het komt ook 
de kwaliteit van het hout niet ten goede.
Houthandelaren kopen dan ook liever stammen van 
de mannelijke bomen. 

Het hout
Essenhout heeft uitmuntende eigenschappen. Het 
is hard en bijzonder taai zodat het geschikt is voor 
gereedschappen, waaraan hoge eisen worden gesteld 

zoals b.v. roeiriemen, speren en stelen voor bijlen en 
hamers. Een goed voorbeeld is de bijzonder gevormde 
steel van een houthakkers-aks. Bij het maken daar-
van wordt met zorg gekeken naar het verloop van de 
draad van het hout. Die moet zo veel mogelijk met 
de vereiste vorm mee gaan. Met zo’n sierlijke, slanke, 
handgemaakte steel is de aks dan een formidabel stuk 
gereedschap, dat ook bij zware (schok) belasting heel 
lang mee kan gaan.

Hakhout
Hier en daar zijn in ons land nog essen hakhoutsto-
ven te vinden. Er bestaan zowel hoge als lage. De lage 
stoven zijn heel handig voor gebruik. De stammetjes 
groeien mooi recht op en in een paar jaar tijd hebben 
ze de juiste dikte van bijvoorbeeld een schopsteel, een 
bezemsteel of een bonenstaak. Je hoefde ze alleen 
maar op lengte af te zagen. De stoven blijven gewoon 
leven en voor nieuw hout zorgen. Wel honderden jaren 
lang.u

 “ …..In zijn geweldige takken torste hij de werelden, waaronder de onze. Bovenin zat 

de adelaar ”Hraesvelg” en tot diens ongenoegen knaagde de draak “Nidhogg” aan de 

wortels. Het eekhoorntje “ Ratatosk” rende omhoog en omlaag om de scheldwoorden 

tussen die twee over te brengen. De draak en de arend hadden echter zo weinig fantasie, 

dat het eekhoorntje tijdens het klimmen en dalen er de nodige bij verzon…”

De zeer doelmatige vorm van een ‘echte’ aks 
foto:’s Jaap van Loenen

Vrouwelijke es met vruchten, die tot 
het volgende jaar blijven hangen
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Door: Aletta de Ruiter

Stille strand wordt steeds drukker
‘Wat is er mooier dan wakker worden aan het Haagse strand’, liet wethouder 

Dekker onlangs weten. Hij gaf daarmee het startsein voor een project van 80 

strandhuisjes op het Zuiderstrand. Die kunnen mooi de lege plekken opvul-

len waar nog geen strandpaviljoens staan. Er is weer van alles aan de hand 

op het Stille strand.

Het strand van Den Haag is al 100 jaar opgedeeld 
in een toeristisch deel en een stil deel. De haven-

monding vormt daarbij de natuurlijke scheidslijn. Het 
deel van de Scheveningse boulevard mag zich tot een 
van de meest mondaine badplaatsen van Europa reke-
nen. Het strand is daar in het zomerseizoen onlosma-
kelijk onderdeel van de toeristenindustrie die jaarlijks 
op en achter de boulevard een internationaal publiek 
van miljoenen trekt.

“Doch, wie op scheve schoenen gespeend is van mil-
joenen kan -desnoods met een krant aan- eens naar 
het Stille strand gaan”. Louis Davids zong in de jaren 
dertig van de vorige eeuw al over de rustige sfeer van 
het Zuiderstrand. Uiteraard was het toen nog stiller, 
maar feitelijk is er weinig veranderd. Dat komt omdat 
het strand hier grenst aan de duinen. Op een klein 
stukje boulevard van de familiebadplaats Kijkduin na, 
bestaat de overgang van zee naar achterland hier uit 
zand.  Dat geeft een zachte scheidslijn die voortdurend 
aan kleine veranderingen onderhevig is onder invloed 
van wind en water. De duinen zijn natuurgebied, sinds 
enkele jaren zelfs met Natura-2000 status. Strandex-
ploitatie hoort hier rekening mee te houden. Dat is 
tot op heden ook beleid van de gemeente Den Haag.

De strandpaviljoens staan hier voornamelijk aan 
weerszijden van de strandopgangen. De rest van de 
duinvoet heeft nog vrij uitzicht op zee en dat is maar 
goed ook want de natuur in de duinvoet en ook vlak 
achter de zeereep is gebaat bij dynamiek. Daar moet 
verstuiving kunnen optreden zodat er een habitat van 
primaire duintjes ontstaat. De aanvoer van zand, zout 
en kalk uit zee is essentieel voor de groeiomstandighe-
den in dat habitat. En dat kan niet als er iets voor staat.

Duurdere consumpties, meer feesten
Maar dat stille strand lijkt nu langzaamaan ook mee te 
moeten gaan bruisen in de vaart der economische ont-
wikkelingen. De vergunning voor de strandpaviljoens 
is sinds zes jaar al gelijkgesteld voor de hele Scheve-
ningse kust.  De pacht op het Zuiderstrand is verdub-
beld, de mogelijkheden voor openstelling en feesten 
is verruimd tot diep in de nacht en sinds dit jaar is ook 
een veel grotere oppervlakte voor de terrassen gestan-
daardiseerd.  De kleine strandtenthouders kunnen die 
prijsverhogingen nu al niet meer opbrengen. Om uit 
de kosten te komen, zullen ze meer omzet moeten 
draaien. Dat betekent duurdere consumpties, meer 
feesten organiseren en ander publiek aantrekken. De 
nieuwe vergunning geeft mogelijkheden voor feesten 
tot 600 personen. Daar hoort ook muziek bij. De rus-
tige sfeer van het Stille strand zal daar niet bij gebaat 
zijn.  De toenemende drukte heeft ook consequenties 
voor het achterliggende duin. De nieuwe doelgroep 
rijdt steeds vaker gemotoriseerd door het duin, ook 
al is dat verboden. ‘s Nachts wordt er toch niet gecon-
troleerd. Het onderhoud van het strand wordt steeds 

intensiever. In het seizoen rijden beachcleaners elke 
nacht tot aan het hek van de duinvoet om de rommel 
uit het zand te zeven. Iedere vorm van begroeiing en 
natuurlijke duinontwikkeling wordt daarmee direct 
weer teniet gedaan. 

Nu wil het gemeentebestuur de open plekken tussen 
de paviljoens ook benutten voor economische activitei-
ten. Strandhuisjes langs de kust is een oud fenomeen 
dat in Zandvoort en IJmuiden zijn oorsprong heeft als 
eenvoudig particulier onderkomen. Inmiddels zijn de 
grote vakantieparken geïnteresseerd in uitbating van 
luxere varianten die van alle gemakken voorzien zijn. 
De wethouder wil beginnen met 40 stuks, maar graag 
doorgroeien naar 80 exemplaren. Die extra toeristen 
brengen geld in het laatje van de stad. Maar ze vormen 
met hun aanwezigheid ook een belemmering voor de 
natuurlijke processen in de duinvoet en het erachter 
gelegen duin.

Feestgangers verstoren duinnatuur
Er zijn wel wat afwegingen te maken met betrekking 
tot die strandhuisjes.  De eerste vraag is: Hoe komen al 
die huurders met hun spullen bij hun vakantie-onder-
komen? De verhuur gaat per week, midweek of week-
end, dus er is veel aan- en afvoer van gasten.  Geeft dat 
extra auto’s op het strand?
Het Stille strand is voor een deel gereserveerd voor 
naaktzwemmers. Krijgen de gasten van de strandhuis-
jes daar vrij uitzicht op? Ik zie menigeen al glimlachen, 
maar niet iedereen is gecharmeerd van uitzicht op 
naakt en andersom zitten nudisten niet op gluurders 
te wachten. 
Hoe lang duurt het seizoen en waar stallen we zo’n 
hoeveelheid huisjes in de winter? Ter vergelijking, 
paviljoens worden afgebroken en in containers opge-

slagen, maar strandhuisjes zijn niet uitneembaar.
Hoeveel extra verontrusting mogen we verwachten 
in het Natura 2000-gebied?  Het gebeurt nu al dat 
feestgangers uit de paviljoens ’s nachts het duinge-
bied intrekken en de natuur ernstig verstoren.
En dan dreigt er nog de jaarrondexploitatie die de 
gemeente nu al toestaat op enkele plekken aan de 
boulevard, maar die nog niet geldt voor de zandige 
delen van de kust. Als die vergunning wordt doorge-
trokken, is het Stille strand ook in de winter een feest-
terrein. 
En last but not least, de miljoenen investering met 
Europese subsidie voor natuurherstel in het West-
duinpark wordt weer gedeeltelijk teniet gedaan van-
wege de permanente verstoring van de fauna. Het kan 
natuurlijk nooit de bedoeling zijn dat aan de ene kant 
van de zeereep geld wordt verdiend dat aan de andere 
kant zorgt voor afbraak van een investering.u

In Katwijk staan 10 strand- 
huisjes aan de voet van de  
boulevard stijf ingeklemd tus-
sen paviljoens en kleedhokjes. 
Bij mooi weer krioelt het er 
van de mensen.  
Van enige romantiek of pri-
vacy is geen  sprake. Het staat 
gewoon hut bij mudje .  
Huur:  € 1000,- per week.
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Schade halsbandparkieten aan kastanjes
Waarschijnlijk is bij veel mensen bekend dat sinds enkele jaren de paardekastanje schade ondervindt van twee relatief nieuwe 

soorten aantastingen. Sinds 2001 werd Nederland verrast door de kastanjemineermot. De larve van dit kleine motje vreet het 

bladgroen weg tussen opperhuid en onderhuid, waardoor er bruine vlekken in het blad ontstaan. Soms kan het hele blad bruin 

worden en vroegtijdig – eind augustus – afvallen. In 2002 werd op verschillende plaatsen in Nederland voor het eerst een 

bloedingsziekte waargenomen bij kastanjes. Maar de problemen voor de kastanjes bleven niet beperkt tot deze bedreigingen.

van Haagse monumentale bomen. Al snel bleek dat 
zij hier ’s winters aan de knoppen gingen knabbelen. 
Dit werd voor het eerst geconstateerd in 2008. In de 
zomer kon je vaak afgebeten blad onder de bomen vin-
den. Ook op andere plaatsen werd wel afgebeten blad 
aangetroffen. Aanvankelijk leek deze vreemde bladval 
een raadsel, maar uiteindelijk bleek de halsbandpar-
kiet de boosdoener. Maar waar het afbijten van wat 
blad als vrij onschuldig kan worden beschouwd, is de 
vraatschade van knoppen duidelijk schadelijker voor 
de bomen. Immers met het teniet doen van één knop 
wordt in feite een hele tak vernietigd. Deze knopvre-
terij ging de daarop volgende jaren door. De vitaliteit 
van de kastanjes ging zienderogen achteruit, maar er 
was twijfel of dit alleen door de parkieten werd ver-
oorzaakt. Om hier meer zekerheid over te krijgen heeft 
de gemeente in 2009 een onderzoek laten instellen 

naar de mogelijke oorzaak van de slechte conditie van 
de bomen.

Meer of minder schade
Het onderzoek richtte zich voornamelijk op de onder-
grondse condities. Hieruit bleek dat de wortelontwik-
keling onder de dragende constructie erg goed is. 
De bodemkundige omstandigheden, zoals een lage 
bodemverdichting, de lucht- en waterhuishouding 
en de grondsamenstelling, bleken optimaal te zijn. 
Alles wees er dus op, dat de ingezette conditieverbe-
tering van de bomen na de bodemverbetering, weer 
teniet werd gedaan sinds de halsbandparkiet in 2008 
begon met de knopvraat. Deze schade heeft zich ver-
der gemanifesteerd in 2010 en 2011. Inmiddels werd 
ook elders in de stad steeds vaker bladschade door 
parkieten geconstateerd, maar knopschade bleef tot 
dan toe beperkt tot de Lange Vijverberg. Tot de afge-
lopen winter. Allereerst viel op dat de knopvraat zich 
had verplaatst van de Lange Vijverberg naar de Korte 
Vijverberg. Maar daarnaast werd voor het eerst op 
veel plaatsen verspreid door de stad, ook knopvraat 
waargenomen. Deze aantastingen varieerden van 
licht tot ernstig. Soms betrof het een solitair zoals in 
de Paleistuin, maar vaak meerdere kastanjes van een 
rij, zoals in het Zuiderpark, langs de Wassenaarseweg, 
Monsterseweg en de Lijnbaan. Dit zijn slechts enkele 
voorbeelden van de tientallen locaties waar knopvraat 
is waargenomen. Vervolgens ging op meerdere plaat-
sen in de stad de vraatschade door bij het uitlopen 
van de blad- en bloemknoppen. Hierbij werden net 
ontwikkelde takjes geheel of gedeeltelijk afgebeten. 
Ditzelfde lot ondergingen ook de bloemtrossen. Het 
lijkt er nu sterk op, dat de halsbandparkiet een trend 
ontwikkelt, waarbij kastanjes meer of minder schade 

ondervinden. Het is inmiddels duidelijk, waartoe een 
systematische, ernstige knopvraat gedurende meer-
dere jaren achtereen kan leiden. 

Schade door heel de stad
Op dit moment wordt een – groot – deel van de kastan-
jes langs de Lange Vijverberg als verloren beschouwd. 
De vraatschade verspreid door de stad is nu nog niet 
zodanig, dat er een zichtbare conditievermindering 
zichtbaar is. Maar het betekent wel een verdere druk 
op de weerstand van de betreffende exemplaren. Zeker 
als er al sprake is van een aantasting van de mineer-
mot en/of de bloedingsziekte. Naast de schade aan 
kastanjes, wordt er incidenteel  door de halsbandpar-
kiet ook enige schade aangebracht aan andere bomen, 
zoals linde, plataan en iep. Het gaat hierbij doorgaans 
om wat afgebeten blad en twijgjes. Maar het is dui-
delijk dat de kastanjes hun grootste voorkeur hebben.
De komende jaren zal moeten blijken of de halsband-
parkiet een serieuze bedreiging vormt voor de kastan-
jes. Hopelijk valt dit probleem toch mee.u

Bloedingsziekte
Bij de bloedingsziekte lekt een oranjekleurig sap op diverse plaatsen uit de 
stam, dat na opdrogen donker verkleurt. Na enkele jaren onderzoek kwam 
men er in 2006 achter dat dit werd veroorzaakt door de bacterie: Pseudomo-
nas syringae. Bij ernstige aantasting kan de boom doodgaan of moet pre-
ventief gerooid worden. Zo heeft Den Haag al honderden kastanjes verloren.

Bodemverbetering
Omdat de vitaliteit van de bomen 
langs de Lange Vijverberg de laatste 
decennia steeds verder afnam, is in 
de winter 2003/2004 een ingrij-
pende en kostbare bodemverbete-
ring toegepast. Hierbij is gebruik 
gemaakt van de zogenaamde 
watershell-methode, waarbij een 
dragende constructie is aange-
bracht, die de ( verkeers )-druk op de 
wortels opvangt. Deze achteruit-
gang in vitaliteit werd voorname-
lijk veroorzaakt door de intensieve 
gebruiksdruk en belasting door 
kermis, markten, evenementen en 
dergelijke. Na deze ingreep was na 
de zomer van 2004 al een duidelijke 
conditieverbetering van de kastan-
jes te zien.

Na deze twee bekende aantastingen lijkt er nu een 
derde, nauwelijks bekende, bedreiging voor de 

kastanje te gaan spelen. Deze bedreiging komt uit een 
heel andere hoek dan de twee al genoemde, name-
lijk van een kleurige vogel; de halsbandparkiet. Een 
exoot die al decennia lang is ingeburgerd in ons land 
en intussen massaal voorkomt, voornamelijk in de 
grote steden. Deze vogel heeft al een aantal jaren een 
gedragspatroon ontwikkeld, waarbij deze ’s avonds 
in grote aantallen samenkomt om te overnachten. 
Hierbij is een voorkeur ontstaan voor het centrum. 
Eerst schoolden zij samen in de platanen op het Korte 
Voorhout. Hierbij hadden de reizigers bij de tramhaltes 
overlast van de uitwerpselen. Schade aan de bomen is  
niet bekend op deze plek. Op zeker moment verplaats-
ten de parkieten zich naar de 26 kastanjes, die langs de 
Lange Vijverberg staan. Deze bomen staan op de lijst 

Door: Bas Steenks
Foto’s: Bas Steenks
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Brood funest voor jonge ooievaars
Afgelopen veertien jaar hebben we aan de noord-oostkant van Den Haag een sterke groei mee-

gemaakt van de ooievaarspopulatie. Er zijn echter zorgen over de opgroeiende jonge ooievaars 

en dit heeft alles te maken met brood.

Na afwezigheid van meer dan een eeuw werd 
Den Haag in 1998 weer verblijd met het eerste 

natuurlijke broedgeval van ooievaars. Een paartje dat 
eerst in het Wassenaarse landgoed Duindigt broedde, 
verhuisde toen naar de schoorsteen van parkflat Mar-
lot. Sindsdien hebben ze daar elk jaar 2 à 3 eieren uit-
gebroed. 
Met de Duivenvoordsepolder en het weiland van Rei-
gersbergen als fourageergebied binnen vliegbereik 
zijn de hoge daken van de flats in Mariahoeve ook een 
uitstekende plek voor het bouwen van een nest. Het 
liefst op een hoge schoorsteen om goed uitzicht te 
hebben over de omgeving. Achtereenvolgens werden 
de Parelmoerhorst, Smaragdhorst en Suzannaland 
door de uivers geannexeerd. Het nest in een geknotte 
populier bij de Britse school heeft in 2009 zelfs voor 
landelijke bekendheid gezorgd met live beelden op de 
website Beleef de Lente  .

Kwetsbaar voor verkoudheid
Met Wassenaar, Rijswijk en Voorburg meegerekend 
zijn er inmiddels 10 tot 13 actieve ooievaarsnesten in 
de regio Den Haag. Het succes van grootkomen van de 
jongen is afhankelijk van een aantal factoren tijdens 
het broeden en hun opvoeding. Het weer speelt een 
grote rol. Jaren met veel mooi weer geeft een beter 
broedresultaat dan als het vaak regent of koud is. Don-
zige ooievaarskuikens zijn bepaald niet waterdicht en 

uiterst kwetsbaar voor een fatale verkoudheid. Als pa 
en ma tijdens slecht weer te lang van het nest weg-
blijven, gaan de jongen dood. Een gemiddeld broedre-
sultaat van 1,5 levend jong is echter heel gebruikelijk 
voor deze soort. 

Dood door brood
De aaibaarheidsfactor van de grote vogels is hoog 
en veel mensen willen iets voor ze doen. Helpen met 
voeren. Het voeren van brood en ander voor ooievaars 
onnatuurlijk voedsel blijkt funest voor hun gezond-
heid. Jongen die vaak met brood worden gevoerd 
gaan veel eerder dood.  Ooievaars hebben behoefte 
aan hoog eiwitrijk voedsel. Dat vinden de ouders in 
de veenweidegebieden in de vorm van vette larven, 
kikkers, muizen en een visje. Alles wordt met huid en 
haar opgegeten, de jongen worden de eerste week 
gevoerd met braaksel, daarna wennen ze langzaam 
aan de rauwe hap. Daar worden ze groot en sterk van. 
Maar er is meer dat pleit voor zelfstandigheid. Jongen 
die op eigen voedsel groot komen zijn weerbaarder 
en houden hun natuurlijke drang om ’s winters naar 
het zuiden te trekken. Een risicovolle reis, maar veel 
beter voor hun weerstand en toekomst. Degenen die 
het overleven zijn krachtige vogels die wel dertig jaar 
kunnen worden.  Brood voeren maakt afhankelijk en 
garandeert een kort leven. Als u echt van ze geniet, 
voer de ooievaars dan niet!u

Tekst en foto: Caroline Walta

Prehistorie op de Zandmotor
Op zaterdag 5 mei trokken eenentwintig AVN-leden naar de Zandmotor om de nieuwe kustversterking 

te gaan bekijken. Het werd een ochtendje schatgraven met verrassend resultaat.

Onze bestemming is de kunstmatige strand-
haak die een kilometer de zee insteekt. Hier is 

de afgelopen anderhalf jaar 21,5 miljoen kuub zand 
opgespoten met de bedoeling om het de aankomende 
decennia weer door de zee te laten wegspoelen. De 
zeestroming deponeert het zand dan langs de kust 
waar het bijdraagt aan de kustversterking. Een combi-
natie van natuurlijke dynamiek en mensenwerk.  Daar 
zijn wij Hollanders heel goed in, lijkt het.

Als we de smalle duinstrook kruisen, komen we aller-
eerst op de gloednieuwe zeereep waar ook het tweede 
fietspad langs de kust is aangelegd. Het mensenwerk 
is hier wel heel duidelijk zichtbaar. Het pad ligt als 
een liniaal strak tussen de afrastering. Ingebed in een 
zandlichaam dat meer dijk dan duin lijkt. De zeereep is 
stijf ingeplant met helm en zal daardoor niet makkelijk 
gaan stuiven. Het dynamische proces van natuurlijke 
duinvorming is daarmee stilgelegd.

Eenmaal op het strand davert de dynamiek ons echter 
tussen de schoenen door.  De noordenwind jaagt het 
zand vooruit en ieder voorwerp dat boven het opper-
vlak uitsteekt wordt omgetoverd tot primair duintje. 
Het zand voor deze strandhaak is speciaal geselecteerd 
op korrelgrootte. Het liefst allemaal van dezelfde maat 
om het proces van afstroming en verstuiving voor-
spelbaarder te maken. De zandputten in de Noord-
zee leverden echter meer dan zand alleen. Er kwam 
ook geschiedenis mee naar boven. De Zandmotor is 
inmiddels beroemd bij paleontologen, die al menig 

oerbotje van het strand heb-
ben afgehaald.  De excursie-
deelnemers krijgen dan ook 
opdracht om uit te kijken naar voorwerpen die uit het 
zand steken. Onze stevige pas verandert direct in een 
drentel. Beetje schoppen, beetje rapen, beetje trekken. 
Het duurt even voor het oog op de Sherlock Holmes-
stand staat. Maar na de nodige fossiele schelpen 
opeens de kreet: “Kijk een kies!”   Excursieleider Frans 
Beekman weet het zeker, een kies van een wolharige 
neushoorn, mogelijk een kwart miljoen jaar oud. Door  
ouderdom gefossiliseerd, dus versteend. Maar duide-
lijk herkenbaar aan de vorm.

Geen vijf minuten later roept een van de dames: “Hé 
dit lijkt een muntje”. Er ligt een bruine rijksdaalder 
op haar hand. Geen echte, dat is meteen duidelijk. De 
kop van Ceasar wordt ontdekt, maar dat blijkt  wat al 
te enthousiast. De beeltenis is helder, maar de letters 
erg versleten. Na flink poetsen zien we ‘ludo’ langs de 
rand staan. Met wat spuug wordt het contrast beter, 
op de achterkant staat een wapen met Franse lelies. 
Ludo wordt al snel Ludovic en dat blijkt later goed te 
kloppen. Dit is een dubbele liard uit 1782. De beelte-
nis geeft het bepruikte hoofd van Lodewijk XVI weer. 
Wat met het blote oog moeilijk te zien is, wordt met 
de digitale camera tevoorschijn getoverd. Heeft deze 
munt schipbreuk geleden en lag hij daarna ruim twee 
eeuwen op de bodem van de zee? Wie zal het zeggen. 
Het is geen echte zeldzaamheid, maar wel een hele 
leuke vondst.u 
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Door: Aletta de Ruiter
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Laatste jaar tuinexpo Groene Oordtje
De AVN heeft er bij de projectmanagers op aangedron-
gen om Het Groene Oor ook na de sanering groen in 
te richten. Dat is niet gelukt omdat NS de grond tus-
sen de sporen wil verkopen. Dat geldt ook voor de 
spoorzijde achter de Nieuwe Veenmolen waar naast 
de spoortuinen ook een deel van amateurtuinver-
eniging Loolaan eigendom is van NS. Dat maakte de 
hele transactie extra ingewikkeld, want de tuinders 
van Loolaan mogen na sanering wel terugkeren en de 
spoortuinders mogen dat niet, terwijl dat stuk grond 
tussen spoor en Schenkwetering  maar enkele meters 
breed is en dus voor weinig anders geschikt. Boven-
dien heeft die Schenkoever  vorig jaar de bestemming 
‘ecologisch’ gekregen. Daar was iedereen toen blij mee, 
niet wetend dat de daar ingerichte expositietuin niet 
in het programma van de ecologische oever past. Dit 
is een plek waar al vele jaren achtereen kunstenaars 
en wijkbewoners elkaar tijdens het zomerseizoen 
treffen om van de natuur te genieten. De tuin is een 
initiatief van wijkbewoonster Cocky Hoek. In de loop 
der jaren is de plek steeds multifunctioneler gewor-
den. Inmiddels krijgen schoolklassen er les over bijen, 
worden er kunst- en natuurworkshops gehouden en is 
er een project over opwekken van groene stroom. De 
expotuin mag van NS op deze plek het zomerseizoen 
nog afmaken. Een laatste kans dus om een bezoek te 
brengen aan deze romantische stadsnatuurplek ach-
ter de Veenmolen.u

Tussen 9 juni en 31 augustus van harte aanbevolen. 

Voor openingstijden en informatie: 

www.hetgroeneoordtje.blogspot.com

De bodemsanering die NS-Vastgoed langs het 

spoor gaat uitvoeren, zal dit jaar definitief 

grote schoonmaak houden onder de spoor-

tuinders langs de Schenk. Eind 2011 werden 

de huren opgezegd en 1 april moest iedereen 

het terrein verlaten hebben. De weigeraars 

zijn gedagvaard voor de rechter. 

De AVN staat ambivalent  ten opzichte van deze 
actie. Enerzijds is bodemsanering op sommige 

plekken echt noodzakelijk en ook wettelijk verplicht, 
maar NS-Vastgoed grijpt de gelegenheid aan om de 
betreffende locaties compleet kaal te trekken en de 
grond voor projectontwikkeling te verkopen. Daarmee 
gaat een stuk stadsnatuur verloren.
De gronden vlak langs en tussen de sporen hebben 
altijd een rommelige groene invulling gehad.  Als ver-
huurder hanteerde NS-Vastgoed weinig regels voor 
zijn huurders, dus er ontstonden zeer diverse groene 
gebruiksplekken. In ‘Het Groene Oor’ (tussen de rails 
van Randstadrail en de hoofdlijn D-H Leiden)  zijn op 
die manier veel volkstuinen omgevormd tot particu-
liere paardenstalling. Dat werd jarenlang oogluikend 
toegestaan. 
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AVN-dagtochten

Belangrijk voor deze excursie:
• Zaterdag 8 september
• Vertrek 10.00 uur NS-station Voorburg (gratis 

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

met de bus meerijden)
• Vaartocht door natuurgebied
• 17.00 uur terug op NS-Voorburg
• Maximaal 40 deelnemers
• Deze excursie is ook geschikt voor mensen die 

minder mobiel zijn.
•	 Kosten		€ 45,-	p.p.
• Meer info: www.avn.nl

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

Wegens succes geprolongeerd: dagtocht met bus naar de buitengebieden:

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

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

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

Opgeven:   excursie@avn.nl 

o.v.v. naam, adres en tel.nummer 

wij nemen dan contact met u op

8	september	2012
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Fietspad 10 in Romeinse sfeer
Wie regelmatig over fietspad 10 langs de tankgracht en landgoed Clingendaal 

rijdt, merkt dat er van alles is veranderd langs deze recreatieve fietsverbinding 

op de grens van Den Haag en Wassenaar. Kleine ingrepen in het groen moeten 

de natuur helpen om bio-diverser te worden.

‘Het lijkt de Via Appia wel’. Een voorbijganger 
vergeleek de nieuwe sfeer aan het fietspad 

met de antieke Romeinse snelweg tussen Capua en 
Rome.  Daarmee doelde hij op de onthoofde populie-
renstammen die nu als zuilen langs het kaarsrechte 
pad staan. Even verderop ligt opeens een terp als een 
soort grafheuvel aan het eind van het kanaal. Ook dat 
geeft een sfeer uit een ver historisch verleden. Van het 
begin tot het eind treffen we wel 15 afgravingen achter 
houten hekjes. Is hier een groep archeologen aan het 
werk geweest ?

Het doet misschien een beetje vreemd aan omdat de 
ingrepen zo vers zijn, maar het gaat hier om een reeks 
kleine verbeteringen voor de ecologische verbindings-
zone tussen de duinen en het achterland. Dat was al 
jarenlang een wens van een aantal ecologen die zich 
druk maakten om de oprukkende verstedelijking en 
het drukke recreatieve verkeer in deze regio. Toen de 
plannen voor het verplaatsen van de Amerikaanse 
ambassade naar de grens van Wassenaar werden 
verlegd, leek het al helemaal of de groene structuren 
langs deze stadsrand het tegen de bebouwing zouden 
moeten afleggen.

De komst van de ambassade, die overigens wegens de 
recessie alweer behoorlijk vertraagd is, gaf echter ook 
kansen. Uit de onderhandelingen voor de bouwloca-

tie kwam budget vrij dat mogelijkheden gaf om de 
groene omgeving beter in te richten. Geen verruiming 
van oppervlak, maar wel van ecologische kwaliteit. De 
tankgracht lag er immers nog net zo bij als toen hij in 
de oorlog door de bezetters werd gegraven: kaarsrecht 
met steile oevers en diep water. Bepaald geen school-
voorbeeld van een  natuurvriendelijke oever. 

Ideale kraamkamer
Er zijn een aantal trucjes om een oever meer natuur-
kwaliteit te geven. Allereerst moet je zorgen dat de 
overgang tussen water en land heel geleidelijk ver-
loopt.  Door die glooiing ontstaan er op een klein 
oppervlak veel verschillende groeiomstandigheden. 
De ene plek is wat natter dan de andere zodat ook de 
temperatuur onderling behoorlijk kan verschillen.  Een 
strandje met moerasplekjes, kuiltjes en ondiepe poel-
tjes vormt de ideale kraamkamer voor vis en amfibie-
enlarven. Maar ook de watervogels vinden het hier erg 
aantrekkelijk vanwege broedgelegenheid en aanwe-
zigheid van voedsel. De afgravingen achter de hekjes 
zijn dus in werkelijkheid ecologische eilandjes waar de 
biodiversiteit veel groter is dan op de voormalige steile 
oevers. De ligging op de zonzijde zal het groeiproces 
gunstig helpen ontwikkelen. 

Dood hout brengt leven
Die lichtsterkte is zelfs een voorwaarde voor succes-
volle opgroei van de kruidlaag. Daarom moesten de 
schaduwwerpende kruinen van negen grote populie-
ren worden geofferd voor dit ecologische project. Het 
lijken nu meer archeologische zuilen dan boomrestan-
ten. Die kap lijkt zonde en esthetisch is het een raar 

gezicht, maar de stammen blijven staan om langzaam 
af te sterven en als staand dood hout een bijdrage te 
leveren aan het verteringsproces. Ook dat is onderdeel 
van de natuur. In de aankomende jaren zullen insecten 
de bast en het spinthout van de stam als broedplaats 
gaan gebruiken. Dat trekt dan weer insectenetende 
vogels aan zoals spechten, boomkruipers, spreeuwen 
en mezen. Dood hout brengt op die manier nieuw 
leven. Dat geldt ook voor de rommelige bergen snoei-
hout aan de andere kant van het pad. Hier vinden rood-
borsten, veldmuisjes en egels een goede schuilplaats. 
Ter compensatie van de populieren zijn zwarte elzen 
aangeplant, die samen met de reeds aanwezige knot-
wilgen een betere natuurwaarde aan de oever geven. 

Tumulus tegen erosie
Aan het einde van de tankgracht ligt opeens een 
zandterp. Het lijkt wel een grafheuvel of tumulus, stijf 
beplant met struikjes. Op deze plek lag voorheen een 
uitgesleten zandpad naar het beukenbos van Clin-
gendael. Kaal en door de honden uitgekrabd zag het 

Door: Aletta de Ruiter

er inderdaad onverzorgd uit. De zandterp geeft nu  
beschutting. Hij is voornamelijk bedoeld als herstel 
van de erosieplek en de beplanting maakt een natuur-
bruggetje van het beukenbos naar de boshagen langs 
fietspad 10. Het ernaastgelegen hondenstrandje is 
opgeheven. Ravottende en blaffende honden combi-
neren niet met de ecologische functie van de nieuwe 
natuuroever. Om honden en paarden te weren uit de  
oeverplekken heeft de gemeente er toch maar hekjes 
omheen gezet. Die oevertjes zijn gereserveerd voor de 
eenden en alles wat er nog meer aan natuurlijke fauna 
wil bivakkeren. Makkelijk wel die hekjes, want je kunt 
er zeer comfortabel overheen leunen om al die nieuwe 
natuur eens op je gemak te observeren.

Toch  meer natuuroppervlak
Toch blijkt dat de natuur langs fietspad 10 een forse 
toename in volume heeft gekregen. Die natuur is 
weliswaar niet voor publiek toegankelijk, maar kleine 
dieren kunnen probleemloos door en onder de hekken 
passeren. Op de aangrenzende Amonsvlakte heeft zich 

tweemaal een bestemmingswijziging voor-
gedaan. Golfvereniging Duinzigt beheert 
het voormalige natuurterrein nu als ecolo-
gisch sportterrein en even verderop ontstaat 
-op een voormalig voetbalveld- het nieuwe 
particuliere landgoed Waelsdorp met grote 
vijverpartijen en nieuwe bosschages. Het 
ziet er nu nog wat kaal uit maar dat zal in 
de aankomende jaren absoluut verbeteren. 
De cohorten ganzen en eenden hobbelen al 
ijverig op en neer tussen plas en gracht.u
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ContactgegevensSprokkelnieuwtjes

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
Jan Heidsma

Meer informatie over het project Pluk Den Haag  zie >>> http://www.youtube.com/watch?v=VLtRtiR1kj0&feature=youtu.be

Conferentie voor bufferzones was 
zeer noodzakelijk

Op 10 mei jongstleden organiseerde de 
AVN haar jubileumconferentie “Op de 

bres voor de Haagse Bufferzones”.  Na twee 
keer noodgedwongen uitstellen omdat de 
actualiteit van het rijksbeleid nog niet duidelijk 
was, bleek deze datum precies in de roos. Het 
rijk had juist besloten om alle verantwoording 
voor de bufferzones over te dragen aan de pro-
vincies.  De Statenzaal van het Zuid-Hollandse 
provinciehuis bleek dan ook een uitgelezen 
locatie om beleidsmakers en beheerders uit 
de betreffende gebieden te ontvangen en met 
hen te discussieren over hoe het nu verder 
moet. Gedeputeerde Han Weber verklaarde 
in zijn openingsspeech dat de bufferzones bij 
de provincie in goede handen waren. Het was 
niet de bedoeling om de open ruimte tussen 
de grote steden te gaan gebruiken voor verste-

gedrongen op een warme overdracht, zodat 
vooral de heemtuin geen schade zou onder-
vinden door het plotseling wegvallen van 
beheer. Voor de overname van alle onderdelen 
in deze natuureducatiehoek van Madestein 
waren uiteindelijk 3 gegadigden. Voor alleen 
de kinderboerderij meldden zich 7 partijen en 
voor een combinatie van 1 of 2 elementen nog 
eens twee.  Uiteindelijk is de keus gevallen op 
zorgproject “Pluk ! Den Haag” van de Parnassia 
Bavo-groep, dat het beste ondernemingsplan 
bleek te hebben. Parnassia heeft een complex 
project op stapel gezet, waarbij reïntegratie 
van psychiatrische patienten voorop staat. De 
fucties van boerderij, heemtuin en hobbytui-
nen blijven min of meer in stand. Het accent 
zal meer op voedselproductie komen te lig-
gen. De heemtuin blijft en voor beheeradvies 
wordt samenwerking gezocht met Zuid-Hol-
lands Landschap, omdat de expertise voor het 
beheer van een heemtuin niet bij Parnassia 
aanwezig is. De inzet van medewerkers voor 
uitvoerend werk is er echter in overvloed. De 
AVN vindt het waardevol dat deze groene hoek 
van Madestein zijn educatieve rol blijft vervul-
len. Zodra de overdracht een feit is, zullen we 
contact opnemen met de nieuwe gebruikers. u

delijking. Ook de rest van de conferentie stond 
in het teken van goede samenwerking om de 
kwaliteit van de open ruimte te versterken. 
Des te schrijnender was een week later het 
bericht dat het college van gedeputeerden 
had besloten om de Rijnlandroute dwars door 
de Papewegsepolder aan te leggen. Een agrari-
sche polder, rijk aan weidevogels en  onderdeel 
van de bufferzone tussen Leiden en Den Haag. 
Een weg is kennelijk geen verstedelijking, maar 
je kunt er op wachten dat het restgebied tus-
sen weg en de laatste Leidse woonwijk binnen 
afzienbere tijd zal worden volgebouwd. Het 
was dus een goede zaak om elkaar gesproken 
te hebben. De AVN gaat, samen met andere 
belanghebbenden, direct weer actie onderne-
men voor het behoud van de open ruimte. De 
uitkomsten van de conferentie worden bin-
nenkort gepubliceerd in een extra editie van 
Haagwinde. u 

H.J.Bos Heemtuin naar Parnassia

De heemtuin H.J. Bos zal, samen met de 
kinderboerderij Bijhoeve en het cluster 

kinder/hobbytuinen Madestein per 1 juli wor-
den overgedragen aan Parnassia. De gemeente 
heeft deze locaties uit het pakket natuuredu-
catie wegbezuinigd. De bedoeling was om de 
locaties te laten overnemen door initiatiefne-
mers uit de private sector.
Oorspronkelijk zou dat al per 1 januari 2012 
gebeuren, maar daar ging de gemeenteraad 
niet mee akkoord. Ook de AVN heeft aan-



Excursies 
De AVN organiseert, exclusief voor haar leden, speciale  excursies 

naar Groene Haagse Plekken waar de actualiteit iets te zien 

geeft. Kijk mee met de portefeuillehouders en ontdek zelf 

waarom natuurbescherming in de stad echt noodzakelijk is.

Zat.  7 juli 2012  Verzamelen 10.00 uur  Adres:  Sportlaan hoek Daal en Bergselaan, Den Haag
Wandeling langs Haagse Beek (ca 2,5  uur)
De Haagse Beek heeft het bestaansrecht van de stad Den Haag bepaald. De Beek leverde begin 13e eeuw al duinwater voor het Bin-
nenhof. In de afgelopen 800 jaar is er veel gebeurd met deze gegraven waterstroom. Waar het eerst zorgde voor de watertoevoer 
werd het later het riool van de stad.  Inmiddels is het een blauwe ecologische slinger. We lopen tot aan het Vredespaleis.

Zat.  28 juli 2012  Verzamelen 10.00 uur  Adres: Parkeerterrein restaurant De Landbouw, Zijdeweg 58, Wassenaar
Langs de Veenwetering in de Duivenvoordsepolder (ca 2 uur)
De best verstopte natuur van de Haagse omgeving vinden we in de Duivenvoordsepolder. Vlak achter de drukke snelweg begint een 
verstild veenweidelandschap. Niet vrij toegankelijk vanwege weidevogels en agrarisch gebruik, maar voor excursies zeker bereikbaar. 
Bij vochtig weer laarsen aan en in ieder geval verrekijker mee, want we gaan vogels kijken met vogelkenner Adri Remeeus. 

Zat.  11 augustus 2012 Verzamelen 10.00 uur  Adres: Waalsdorperweg hoek Van der Burchlaan, Den Haag
Hubertusduin en KLein Zwitserland  (ca 1,5 uur)
Het Hubertusduin is de laatste hoge duintop die middenin de stad ligt. De hoogste top is ooit extra verhoogd om een uitzichtpunt 
te maken. Maar deze zandberg heet niet voor niets De Bloedberg. Historicus en dendroloog Joost Gieskes leidt u rond in dit heuvel-
achtige stadsduin en vertelt alles over de historie en het beheer van het bos.

Zat.   1 september 2012 Verzamelen 10.00 uur  Adres: Monsterseweg, parkeerterrein Landgoed Ockenburgh, Den Haag
Rabatten, eikenhakhout en duinheide op Ockenrode (ca 2 uur)
Op het afgesloten landgoed Ockenrode kom je nog historisch landschap uit de Gouden Eeuw tegen. Eikenhakhoutcultuur.op rabatten 
en zeldzame duinheidevelden. Eind juli begint dat paars te kleuren en in augustus staat de hei volop in bloei. 
Een stille natuurtocht vol historische verrassingen. Stevige wandelschoenen en lange broek aanbevolen.

Zat.  29 september 2012 Verzamelen  10.00 uur Adres: Koffietent De Prinsevink, Kerkhoflaan bij Prinsevinkenpark, D-H
De slingerpaden van de Scheveningse bosjes (1,5 uur)
Zijn de Scheveningse Bosjes een bos of een park? Daar lopen de meningen nogal over uiteen. Het park wordt in ieder geval beheerd 
als bos en dat is ook duidelijk te zien. Dit veel gebruikte lommerrijke groen vormt het hart van de Haagse grote groengebieden. 
Het is het laatste deel van de Wildernisse tussen Den Haag en Scheveningen. Net als toen zijn er nog veel slingerende sluippaden.

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

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


