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digen.
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sterke, verdere verstedelijking van de stad zullen alle

maken en meer in het algemeen klimaatbestendig.

kansen - ook de onorthodoxe - benut moeten worden
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en op heel verschillende manieren. Juist gezien dat

den. De laatste formulering is eigenlijk wat mislei-

laatste zal er heel veel gestudeerd moeten worden en

dend; bedoeld wordt dat we van het straatniveau ook

er zullen dikwijls momenten zijn dat uit diverse opties

omhoog moeten kijken om te bezien wat gevels en

een keuze moet worden gemaakt.
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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.

gende verkiezingsstrijd moet “groen” dan ook al proDat mag ons niet nog een keer overkomen. Maar we
moeten wel realistisch zijn, zeker ook om voor de

we daarmee? Ja, dat is nu een hype, maar als we dat
Inhoudelijk lijkt de opmaak van een toekomstig

weten te verbinden met voedselvoorziening uit de

Haags groenplan niet zo’n moeilijke klus als we alleen

bufferzones dan is het zeker de moeite waard om in

maar denken aan behoud van het groen dat er nu is

het toekomstig groenbeleidsplan voor Den Haag dit

en we ons sterk maken voor een (nog) beter beheer

fenomeen ook verder te verkennen. Suggesties van uw

van het bestaande. Maar dan vergissen we ons; er zal

kant? Altijd van harte welkomu

over enige tijd, wanneer alle crises achter de rug zijn,

Frits Prillevitz
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Lindes Lange Voorhout ten offer aan parkeergarage?
Een deel van het Lange Voorhout staat er binnenkort boomloos bij. Althans

dat na de herinrichting van het Lange Voorhout in

van dat onderzoek is tijdens de tweede workshop op 7

als het aan de initiatiefnemers van de geplande parkeergarage ligt, want ten

2008 , de parkeercapaciteit hier volstrekt onvoldoende

mei jl. uitgebreid besproken. Het rapport geeft onder

behoeve van het bouwproject moeten 71 monumentale lindes (tijdelijk) wor-

is. Vanuit deze gedachte is een bouwinitiatief ontwik-

andere aan, dat de meeste bomen in een redelijke tot

keld, waarbij een projectontwikkelaar, een bouwbe-

goede conditie verkeren. Toch zijn acht bomen om

drijf en een ingenieursbureau betrokken zijn. Deze

verschillende redenen niet verplantbaar en zullen dus

combinatie heeft vervolgens een gerenommeerde

gekapt moeten worden. Het boomverzorgingsbedrijf

Spaanse architect ingeschakeld, om een bouwontwerp

verwacht bij verplanting een slagingspercentage van

I

te maken. Kortom het plan wordt groots opgezet en

95 procent.

den verwijderd.

Door: Bas Steenks

De antiekmarkt op het Lange Voorhout
onder het lommer van de lindes. Een
typisch Haagse sfeer waar publiek
van heinde en verre op af komt.

n het verleden zijn vanuit de gemeente al verschil-

voortvarend aangepakt. Hierbij zijn deze initiatiefne-

lende ideeën voor een ondergrondse garage aan het

mers er goed van doordrongen, dat op de geplande

Lange Voorhout gelanceerd. Geen van deze plannen

bouwlocatie een groot aantal monumentale bomen

is ooit tot uitvoering gekomen vanwege mogelijke

staat. Om die reden is de AVN uitgenodigd om deel

van de verplanting en daar zijn verschillende redenen

schade aan de historische bebouwing en het teloor

te nemen aan twee workshops. Deze waren bedoeld

voor. Zo zal de nieuwe beworteling, die na de bodem-

gaan van de monumentale bomen. Begin dit jaar werd

om de vermeende voor- en tegenstanders in een dis-

verbetering van 2007/2008 is ontwikkeld, weer geheel

weer zo’n plan gepresenteerd. Groot verschil met de

cussie tot een oordeel over deze plannen te brengen.

verloren gaan. Voor de kwetsbare lindes is dat funest.

voorgaande: het is ditmaal een particulier initiatief.

De initiatiefnemers vinden dat de korte poot van het

De ervaring heeft geleerd dat lindes, na een verplan-

Lange Voorhout de meest geschikte locatie is. Dat

ting, over het algemeen een beperkt regeneratiever-

is het deel tussen de Amerikaanse ambassade en

mogen hebben. Zeker als het al oudere exemplaren >>

Tijdelijk verplanten

Meerdere belanghebbende partijen – horeca, musea,

bodega De Posthoorn. Op deze plek staan echter wel

culturele instanties, bewonersverenigingen – menen

drie rijen bomen met in totaal 71 lindes. De meeste

Experimenteel project

De AVN heeft grote twijfels aan het werkelijke succes

van deze bomen zijn kort na de Tweede Wereld Oorlog
aangeplant en hebben dus een leeftijd van zeker 70
jaar. Enkele exemplaren zijn zelfs ouder dan 100 jaar.
Voor realisatie van deze garage moeten al deze bomen

Historie van het Lange Voorhout.

Al eeuwenlang bepalen Het Lange Voorhout en de Lange Vijverberg

gedurende de bouw verplant worden en na de bouw

de sfeer en het aanzien van de Haagse binnenstad. Het Lange Voor-

weer op dezelfde plek worden herplant.

hout wordt wel gezien als de mooiste laan van Europa. In 1536 gaf

Bomen in redelijke conditie

keizer Karel de Vijfde opdracht om lindes te planten op het Lange
Voorhout. Niet verwonderlijk dus dat in 1963 het Lange Voorhout

Tijdens de eerste workshop op 23 februari 2012, gaf

als eerste locatie in Nederland werd benoemd tot beschermd stads-

de voorzitter heel duidelijk aan: “Als de bomen niet

gezicht, dit mede dankzij het waardevolle bomenensemble. Op 20

verplantbaar zijn, dan zal het project niet doorgaan.”

oktober 1997 is bij raadsbesluit vastgesteld dat alle bomen op het

Om de mogelijkheid van een succesvolle verplanting

Lange Voorhout de status van monumentale boom dragenu

te onderzoeken, heeft een boomverzorgingsbedrijf
een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Het resultaat

4
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betreft. Als deze bomen dan binnen een korte termijn
van 2 á 3 jaar tweemaal moeten worden verplant, zal

Risico onacceptabel

De AVN meent dat bij deze verplantingen te veel

de kans op succes extra negatief beïnvloed worden.

onvoorziene risico’s zullen meespelen. Dat kan de

De bomen hebben immers tweemaal te maken met

gemeente zich met deze monumentale bomen op een

de belastende ingreep van verplanting. Daarnaast zal

historische plaats niet veroorloven. Tijdens de tweede

het transport van de bomen voor grote problemen

workshop heeft de AVN duidelijk aangegeven dat de

zorgen. De lindes hebben een kroondiameter van circa

risico’s onacceptabel zijn. We hebben allereerst aan-

10 meter. Omdat het transport van de bomen van het

gedrongen op een second opinion. Laat een andere,

Lange Voorhout via het Korte Voorhout zal moeten

onafhankelijke deskundige maar eens over dit project

plaatsvinden, betekent dat de platanen op het Korte

oordelen. Het commerciële bedrijf, dat de haalbaar-

Voorhout de transportroute blokkeren. Dit probleem

Schooltuinen naar wijkbewoners
Vanwege bezuinigingen heeft Den Haag vorig jaar twee stadsboerderijen, de heemtuin in
Madestein en vier (school)tuincomplexen afgestoten. In Clingendael hebben de tuinierders
zich verenigd en een ondernemingsplan* ingediend dat succesvol door de selectie kwam.

T

uinvereniging Clingendael bestaat uit 40 actieve

voor ouderen die alleen zijn en in een isolement drei-

leden die ieder een klein kaveltje huren. Vrijwel

gen te raken. De kaveltjes op Clingendael zijn klein en

allemaal tuinierden ze al op deze plek toen het ter-

daarom is het net of je gezamenlijk in een grote tuin

heid van de verplantingen nu heeft onderzocht, zal

rein nog door de gemeente werd geëxploiteerd. De

werkt. Die sociale functie zit niet alleen in de interactie

kan alleen opgelost worden door het drastisch snoeien

namelijk ook de eventuele verplanting gaan uitvoeren.

tuintjes zijn zo populair dat er zelfs een wachtlijst

tussen mensen onderling, voor jongeren staat juist het

van de lindes en/of de platanen. Dit zal een duidelijke

Wij menen dat het geen goede zaak is, wanneer de

is. Toch brengt deze privatisering wel veranderingen

contact met de natuur voorop”, legt van Iterson uit.

kwaliteitsvermindering van zowel de lindes als de pla-

slager zijn eigen vlees keurt.

met zich mee. De nieuwe tuinvereniging gaat bijvoor-

Educatie vormt dan ook een belangrijk punt op de tuin

beeld nauw samenwerken met de boer en de imker die

in Clingendael. Er wordt al volop samengewerkt met

ook op Clingendael werken. Er komt een uitgebreide

scholen en de buiten-schoolse opvang uit de buurt.

Naast de technische problemen met betrekking tot

kruidentuin voor algemeen gebruik en de vereniging

Naast de gebruikelijke tuinactiviteiten zoals zaaien,

een boomverplanting spelen ook andere aspecten

probeert de producten af te zetten bij de plaatselijke

verspenen, oppotten, verplanten en oogsten komen

een negatieve rol bij de bouw van een ondergrondse

horeca, zodat dit een bron van inkomsten wordt. Het

de kinderen (en hun ouders) ook in aanraking met

garage. Meerdere organisaties vinden het onaccepta-

ondernemersplan voorziet verder in verhuur van

vergeten groenten zoals pastinaak, aardpeer en luie

Het totale bomenbestand bestaat nu uit 325 Hollandse lindes, 5

bel dat het beschermd stadsgezicht wordt bedreigd

grond en educatieve programma’s aan scholen en

wijvenbonen. “Het is leuk om je eigen producten te

paardekastanjes, 2 rode kastanjes en 6 Hollandse iepen, variërend

door bouwactiviteiten, waaraan bovendien grote

naschoolse opvang.

oogsten, op te eten, weg te geven, een stukje erover

in leeftijd van 50 tot ruim 200 jaar.

risico’s zijn verbonden voor de historische bebouwing.

Omdat de vitaliteit van een groot deel van het bomenbestand aan

Verder is de noodzaak van een parkeergarage op deze

het Lange Voorhout de laatste decennia steeds verder afnam, is in

locatie zeer discutabel. Zo hebben de garages Malie-

“We willen hier uitsluitend biologisch tuinieren”, laat

verantwoord tuinieren. We willen hier een actieve bij-

2007/2008 een ingrijpende en kostbare bodemverbetering toege-

veld en Plein nog voldoende capaciteit over. Het argu-

Dorith van Iterson (een van de initiatiefnemers) weten.

drage aan gaan leveren.”

past. Hierbij is gebruik gemaakt van de zogenaamde watershell-

ment dat deze parkeervoorzieningen te ver weg liggen

“ Tuinvereniging Clingendael willen graag gezond, eer-

methode, waarbij een draagconstructie is aangebracht, die de (ver-

vinden we niet steekhoudend.

lijk en herkenbaar voedsel uit eigen wijk produceren”.

keers)druk op de wortels opvangt. Die terugval in vitaliteit werd

De AVN meent, dat de bouwplannen voor een onder-

Kunstmest en chemische gewasbeschermingsmidde-

voornamelijk veroorzaakt door de intensieve gebruiksdruk door

grondse parkeergarage aan het Lange Voorhout

len worden in de ban gedaan. “In plaats daarvan willen

Omdat zij nu zelf kinderen en kleinkinderen hebben,

markten, kermis, paardenmarkten en andere evenementen. De

onaanvaardbare risico’s dragen voor zowel de bomen

we stalmest van de boer betrekken en in samenspraak

willen zij hun kennis graag delen en overbrengen

bodemverbetering heeft verdere aftakeling van de bomen kunnen

als de omgeving.

met de imker gaan we een brede bloemenstrook aan-

op de nieuwe generatie. “Het besef waar ons voed-

voorkomen en zij profiteren inmiddels van de groei-impuls. Deson-

Daarom verzet de AVN zich tegen deze plannen en zul-

planten om insecten aan te trekken.”

sel vandaan komt en hoe het op milieuvriendelijke

danks is er bij deze bomen nog steeds sprake van een kwetsbare

len we een negatief advies afgeven aan het college van

situatieu

B & W en de gemeenteraad die het project uiteindelijk

.

moeten beoordelenu

tanen betekenen. In feite betreft deze boomverplanting een experimenteel project met onzekere afloop.

Kwetsbaar ondanks bodemverbetering

AVN geeft negatief advies

Biologisch tuinieren

Sociale functie

“Tuinieren brengt mensen bij elkaar. Dat geldt speciaal

Door: Caroline de Jong

te schrijven in de schoolkrant of een spreekbeurt te
houden over de herkomst van groenten of biologisch

Ouder - kind - tuinen

Veel van de leden hebben hier als kind ook getuinierd.

wijze geteeld kan worden, is actueler dan ooit. In een
ouder-kindtuin gaan (groot)ouders en kinderen op die
manier gezamenlijk aan de slag”, besluit Van Iterson.u

.
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Stadsnatuur vanaf de straat gezien

Het Willemspark
Een stadsaanleg als in het Willemspark vind je nergens in Nederland, het lijkt

een deel van de Haagse Beek opgenomen in de noor-

zijn er kantoren, ambassades, een hotel en een school

hier wel op Parijs! Hoe kwam dit gebied tot stand en wat staan er prachtige

delijke stadsgracht, die prins Maurits toen liet graven.

gevestigd.

kastanjebomen tussen de grote witte en zeer luxe villa’s. Voor de geschiedenis

De prentbriefkaart uit 1913 laat precies het deel zien

Een halve eeuw na het herstel van de Nederlandse

waar de beek lag. Tegenover de villa’s in het Willem-

onafhankelijkheid werd in 1863 de eerste steen gelegd

spark is een dubbele rij iepen langs de Mauritskade

voor een groot en hoog monument met beelden dat

te zien.

in 1869 gereed kwam op het centraal gelegen Plein

Het Willemspark wordt aan de westkant begrensd

1813 met een ovale rotonde en voorzien van gegoten

door de Zeestraat in het verlengde van het Noordeinde,

lantaarnpalen met een rijke decoratie. Het is overigens

H

en aan de noordzijde door de Javastraat. Aan de oost-

merkwaardig dat bij dit nationale monument geen

et Willemspark heeft duidelijke grenzen en

en zuidzijde liep en loopt het water van de Schelpkade

terras is, geen stalletje met prentbriefkaarten en ver-

dat heeft met de loop van de Haagse Beek te

en de Mauritskade. Het deel langs de Zeestraat is wat

snaperingen. Dat zou je er namelijk wel verwachten!

maken. Aanvankelijk liep deze vergraven duinwete-

dichter bebouwd met onder andere Panorama Mes-

Nu is het plein slechts een parkeerplaats en staan er

ring, komend uit Zorgvliet, met grote hoekige boch-

dag. Dit gebied meet zo’n 450 bij 450 meter.

vaak allerlei bouwketen en dranghekken.

ten langs de huidige Burgemeester Patijnlaan, Nassau-

Koning Willem II liet in 1843 op de weilanden in de

plein en Schelpkade naar het Noordeinde. In 1664 werd

strandvlakte tussen de strandwallen op het Lange

via de Zeestraat deze route verkort. Reeds in 1615 was

Voorhout en de Javastraat een rij- en wandelpark aan-

van dit gebied gaan we een paar eeuwen terug in de tijd.

Door: Frans Beekman
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Monumentale bomen

Na de aanleg van het Willemspark stond er een dub-

leggen. Dat had alles te maken met het verlies van zijn

bele rij bomen langs de Sophialaan en een enkele rij

dragen in niet geringe mate bij tot het monumentale

Foto boven:

goederen in Brussel na de afscheiding van België. Aan

langs de Alexanderstraat. Het waren iepen die onge-

karakter van het huidige Willemspark.

de oostzijde van dit koninklijk park werd een manege

twijfeld nogal eens werden vervangen. Ze werden in

Dit jaar in 2012 zijn ter gelegenheid van het 100-jarig

in neogotische stijl gebouwd met ernaast woningen in

1936 allemaal gekapt, met of zonder iepziekte. Daarna

bestaan van de VNG twee ‘Lichtstammen’ van de kun-

dezelfde stijl. In 1851 kocht koning Willem III het park

zijn er bijzondere paardenkastanjes gezet van onge-

stenaar Jan van Nuenen voor het gebouw in de lijn

Sophialaan met iepen en uitzicht op het monument voor de
onafhankelijkheid van Nederland
(1918). Collectie F. Beekman

uit de met schulden belaste boedel van zijn vader. De

veer 25 jaar oud. Dat betekent dat de kastanjes nu een

van de bomen van de Sophialaan geplaatst. Na zons-

Foto links:

tien jaar oude manege werd in 1853 verbouwd tot

eeuw oud zijn! Het gaat om de witte paardenkastanje,

ondergang beschijnen grote lampen uit deze zuilen de

Nederlands Hervormde kerk. Thans is hier het kantoor

Aesculus hippocastanum Baumannii, met horizontale

centrale gevel van de voormalige manege, waarbij in

van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

zijtakken, die aan het eind steil omhoog gaan. Deze

de loop der seizoenen fraaie lichteffecten optredenu

Mauritskade tussen Parkstraat
en Nassaulaan (1913).
Collectie F. Beekman

gevestigd.

kastanjeboom heeft wel dubbele witte bloemen, maar

Al in 1855 werd het gehele park door Willem III verkocht

draagt geen kastanjes. De ‘cultivars’ doen het hier

voor de bouw van een dertigtal villa’s onder voor-

goed, waarschijnlijk door de open grond aan de voet

waarde dat dit ‘verfraaide’ deel van de stad in stand

van de bomen.

zou blijven. De witgepleisterde residenties werden

In 1943 zijn de kastanjes omwikkeld met prikkeldraad

bewoond door ministers, hoge militairen en Indische

om kap voor houtroof te voorkomen. Nog steeds zijn er

bestuurders. Deze kapitaalkrachtige lieden waren voor

horizontale beschadigingen van deze beschermings-

Den Haag een grote bron van welvaart. Tegenwoordig

maatregel op sommige stammen te zien. De bomen

Haagwinde | september 2012
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De Lijsterbes, geeft kleur tussen het donkere groen

In de zomer zijn de sierlijke veervormig samenge-

ren en minder opvallende bessen. Deze boom wordt

stelde bladeren een kenmerk. Ze lijken wat op die van

veel als straatbeplanting toegepast en is meer bekend

een volwassen donkergroen. Bloemen en katjes zijn verdwenen en het geheel is wat monotoon geworden.

de es, maar zijn kleiner en gezaagd. Verder maakt de

onder de naam meelbes. Verder is er nog de elsbes met

Het wachten is nu op de herfst, die de bladeren kleurt in vaak prachtige combinaties van oranje, geel,

licht grijsgroene onderzijde ze bijzonder.

ook een afwijkend blad, die je wel in onze bossen vindt.

Lijsterbessen worden meestal niet groot, maar zonder

In de nazomer ziet ons loofbos er wat somber uit. De bladeren hebben het frisse lentegroen verruild voor

rood en bruin. In deze periode is het de lijsterbes, die met hele schermen oranjerode bessen een vrolijke
noot aanbrengt.

I

Door: Jaap van Loenen

groeien tot wel 20 meter en een forse omvang krijgen.

meest belangrijk. Al duizenden jaren aanwezig en

Vroeg in het voorjaar zijn er de schermpjes van kleine

nog altijd in al onze bossen spontaan groeiend. Kom

vuilwitte bloempjes. Die zijn maar erg kort te zien.

je hem op een herfstwandeling tegen, vol met prachtig

Merkwaardig is wel, dat zelfs heel jonge plantjes, met

gekleurde bessen, bekijk hem dan goed en geniet van

een gunstig geval komen ze dan, zelfs al voorzien van

nog maar een paar blaadjes soms al bloemen dragen.

dat moois, want als een groep vogels het in de gaten

zijn er een kleine 200 soorten bekend. Allen met een

een beetje mest, op een nieuwe groeiplaats terecht.

De meeste boomsoorten zijn tientallen jaren oud voor

krijgt kan dat in een keer weg zijnu

zekere voorkeur voor de koudere gebieden, zoals berg-

Dat je de boom bijna overal tegenkomt is dus niet toe-

ze daar aan beginnen.

hellingen (de Amerikaanse naam is Mountain Ash) en

vallig, te meer daar hij weinig eisen stelt aan de bodem

de wat noordelijke streken.

en bovendien wel wat schaduw kan hebben.

Merkwaardig genoeg komt er bij ons van al die soorten

Overigens dienen de bessen (we blijven ze voor het

maar één in het wild voor: de wilde lijsterbes. In onze

gemak zo noemen) niet alleen als voedsel voor vogels,

bekend en daarom ook omgeven door fantasieën.

buurlanden zijn er veel meer te vinden en worden nog

maar ook voor dassen en vossen. De lijsterbes is dus

Zo zou hij een beschermende werking hebben en geluk

regelmatig nieuwe soorten ontdekt en beschreven.

ecologisch nuttig. Voor vogels is bovendien de struc-

brengen. Ook werden er bijzondere krachten aan toe-

tuur van de boom van belang want de dichte groei

gedacht. Een klein blokje lijsterbeshout bevestigt aan

van de takken is bijzonder geschikt om nesten in te

een schip zou een behouden vaart bevorderen en bij

bouwen.

karnen moest de stok van lijsterbeshout zijn wilde de

De lijsterbes behoort tot de roosachtigen, de rosaceae.
Dit is echter een reusachtig grote familie van wel 4000
soorten, waar je dus weinig houvast aan hebt. Men
heeft daarom onderfamilies bedacht en de lijsterbes

Foto’s: Jaap van Loenen

Voor ons is wellicht de gewone wilde lijsterbes het

n de gematigde streken van het noordelijk halfrond

Eigenlijk geen bes
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eiken en beuken in de directe omgeving, kunnen ze uit-

Herkennen

Mythen en sagen

Evenals de eik en de es is de lijsterbes al heel lang

boter optimaal worden etc.
Het is dan ook niet toevallig, dat de Engelse naam voor

Onze wilde lijsterbes is gemakkelijk te herkennen. In

lijsterbes: ‘Rowan’ is, afgeleid van runa, dat in het Sans-

maakt deel uit van de malaceae, ook wel pomaceae

de winter aan de wat glimmende gladde grijze stam,

kriet tovenaar betekent. Een rijmpje als: ‘Rowantree

genoemd. Beide namen verwijzen naar de appel en

die voorzien is van lenticellen. Dit zijn smalle, horizon-

and red threed, Put the witches to their speed’, spreekt

daarmee komen we aan bij de vruchten. De lijsterbes

tale, met kurk gevulde streepvormige openingen die

hier voor zichzelf.

heeft botanisch gezien geen echte bessen, maar zoge-

dienen om te ademen. Evenals van de berk is de schors

In onze denkwereld is voor deze zaken weinig plaats

naamde steenvruchten, die qua structuur veel op de

erg dicht en geeft daardoor een goede bescherming.

meer, maar het is leuk om ze te kennen en ... wie zal

appel lijken. Ze zijn alleen veel kleiner. De zaden in de

Ventilatie moet echter mogelijk blijven en lenticellen

zeggen of er geen kern van waarheid in zit?

bes zijn omgeven door een harde laag. Als de vruchten

zijn daarom bij beide bomen in de schors te vinden.

door een vogel zijn opgegeten, passeren ze daardoor

Verder zijn er de donzig behaarde, nogal grote en een

Niet in het wild, maar wel veel voorkomend is een

geheel onbeschadigd de maag en het darmkanaal. In

beetje platte knoppen.

afwijkende soort lijsterbes met enkelvoudige blade-
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Oude Waalsdorperweg in het nieuw

Bospark heeft achterstallig onderhoud

tot ver in de twintigste eeuw gestoven.

Nu die ene kant van de oude weg naar Waalsdorp

Het herstel van de bosstrook is direct na de opening

drastisch wordt gewijzigd, wil de gemeente ook het

van de tunnel begonnen. De uitgegraven bosgrond

bosje aan de andere kant een opknapbeurt geven. Dat

werd aangevuld met zand dat uit de tunnel kwam

Is het erg dat de omgeving volledig wordt heringe-

is niet onterecht, want dit bospark heeft de afgelopen

en er werden duindoorns en jonge eiken op geplant.

richt? Soms moet je gewoon toegeven dat je “die

jaren nogal wat te verduren gehad. Voor de aanleg van

De duindoorns doen het fantastisch, maar de eiken-

verandering” niet kan tegenhouden. Wat we als

de Hubertustunnel moest een deel worden gekapt en

boompjes kampen met veel uitval. Dat heeft alles te

D

natuurbeschermingsorganisatie wel erg vinden, is

werd grond afgegraven om ruimte te maken voor het

maken met een gebrek aan voedingsstoffen, die door

e bouw van het Internationaal Strafhof (ICC) op

dat er op het randje van de Oostduinen -die als Natura

parkeerterrein van de tunnelbouwers. Ook voor het

humusvorming wel in de oude zandige bosgrond aan-

het voormalige terrein van de Alexanderkazerne

2000-gebied Europese bescherming genieten- een

uitgeboorde zand was ruimte nodig en dat ging even-

wezig zijn, maar niet in het scherpe jonge duinzand.

aan de Oude Waalsdorperweg komt nu met rasse

kolossaal hard en hoog gebouw wordt geplaatst in

eens ten koste van deze bosstrook. Via de historische

schreden naderbij. Het terrein is gestript en bouwrijp

een kale omgeving. Het contrast met de naastliggende

opnames van Google Earth is nog precies te zien welke

gemaakt. Alleen de muurtjes en een laatste rij den-

natuur is groot. En te verwachten valt dat die natuur

bomen daarvoor sinds 2003 het veld moesten ruimen.

nenbomen herinneren nog aan de oude situatie. Om

er ook hinder van gaat ondervinden. Al zijn het maar

In de afspraken met de ontwikkelingsmaatschappij

graag opknappen. Voor het eind van het jaar verdwij-

Boven:

het ICC te kunnen bouwen, moesten bijna alle bomen

vogels die zich argeloos tegen de ramen te pletter vlie-

van de tunnelbouw werd de compensatie voor deze

nen ook aan deze zijde van de Waalsdorperweg de

Linksonder:

op het terrein worden gerooid. Tijdens de reeks klank-

gen. Zeker is, dat er door zo’n gebouw windturbulentie

bosstrook netjes vastgelegd. Er zou herplant worden.

muur en hekken. De toegangen en padenstructuur

Karakteristiek binnenduinbos op oude
strandwal

De kaalslag van de Alexanderkazerne
Alleen aan de rand van het terrein
staat nog wat schaamgroen

bordgroep-bijeenkomst met belanghebbenden heeft

ontstaat die het klimaat in de naaste omgeving nega-

En dat is ook gebeurd. Inmiddels staat er een jong

van het bos krijgen een opknapbeurt.

de AVN-vertegenwoordiging menigmaal gepleit voor

tief beïnvloedt. Daar is bij andere hoge gebouwen die

eikenbos op een nieuwe duinrand die keurig is nage-

Exoten als Amerikaanse vogelkers en sneeuwbes

behoud van boomgroepen. De projectleiding was

in of naast bossen staan al voldoende ervaring mee

maakt van het zand dat uit de tunnel is gegraven.

worden verwijderd, dood hout dat gevaarlijk oplevert

Rechtsonder:

welwillend, maar de bouwplannen werden steeds

op gedaan. Zeker is ook dat het ICC als landmark van

Het aangezicht van de Oude Waalsdorperweg zal binnenkort drastisch
wijzigen

weer aangepast aan nieuwe (veiligheids)normen. Nu

verre uit het duin gezien kan worden. Het zijn enkele

staat er alleen aan de randen nog een laatste schaam-

aandachtspunten die we vele malen in de klankbord-

strookje groen.

groep te berde hebben gebracht.

In hoog tempo is het landschap langs de oude Waalsdorperweg aan het veranderen. Wie vanaf de Landscheidingsweg het Benoordenhout binnenrijdt
ziet de klinkerweg nog steeds geflankeerd met de karakteristieke muurtjes
van de oude Alexanderkazerne. Maar dat duurt niet lang meer.
Door: Aletta de Ruiter
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Groot contrast

Landschappelijk foutje

Exoten eruit

De gemeente wil de rest van de bosstrook nu ook

wordt weggehaald en de ruigte van braam en brandnetel wordt enigszins ingeperkt. Langs het water van

Helaas is er toen toch een foutje geslopen in de afwer-

de sportsloot komt een natuurvriendelijke oever. De

king van het geheel. Deze bosstrook ligt namelijk op

buizenopslag langs het Else Mauhspad verdwijnt en

Onder:

de laatste strandwal van de oude duinen. Het bos is

de rand van het duingrasveld krijgt een nieuwe zoom-

bovendien een relict van historisch eikenhakhout,

beplanting.

Deze ingang wordt opgeknapt met
behoud van trapjes en muurtjes

dat nog dateert uit de tijd dat landgoed Waelsdorp

Over een dunning

zich moest beschermen tegen het stuivende zand uit

van abelen in het

de Oostduinen. Vanaf de 17e eeuw omringden alle

eikenbos wordt nog

landgoederen langs de kust zich met eikenbomen

nagedacht.

om de wind te breken en het zand tegen te houden.

is de AVN het niet

Die strandwal is 5000 jaar oud en bevat zand waar

mee eens. We zullen

de kalk allang uit weggespoeld is. Het Hubertusduin

dan ook met zeer

behoort echter tot de jonge duinen en die ontstonden

kritisch blik over de

pas vanaf het jaar 1000 van onze jaartelling. De jonge

schouders van de

duinen werden ook wel de Wildernisse genoemd van-

beheerders meekij-

wege hun kale zandvlaktes. Dat kalkrijke zand heeft er

kenu
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Noodklok luidt voor huismussen
Het gaat niet goed met de huismus in de stad. Het is een van de vogelsoorten

nieuwbouw aanpassingen willen maken in de dakdoende broedplekken waar zowel voedsel als schuil-

rand van schuine daken. Er is nog niet veel medewer-

die voor zijn nestplaats afhankelijk is van een bebouwde omgeving. Maar de

gelegenheid in de buurt te vinden is. Huismussen zijn

king. Aannemers zijn bang dat hun opdrachtgevers

stad is tegenwoordig veel te netjes. Bij renovatie en nieuwbouw blijven er

kolonievogels en typische cultuurvolgers. Hun nesten

geen vogelnesten in hun nieuwe pand willen. De

maken ze het liefst dicht bij elkaar onder een pan-

mythe gaat rond dat mussennesten overlast zouden

nendak en eten doen ze van de afgevallen zaden van

veroorzaken. Bovendien worden huizen tegenwoordig

straatplanten zoals gras, weegbree, herderstasje en

potdicht geïsoleerd, er blijft geen kiertje over om een

bijvoet. Huismussen zijn snelle eters, ze pikken links

vogelnest nog ruimte te geven. “Voor die beperking

en rechts wat zaden tussen de straattegels vandaan

is echter allang een technische oplossing bedacht
die prima voldoet”, laat Van de Reep weten. Hij doelt

n zijn woonplaats Leidschendam-Voorburg is Van de

of heggen. Sinds hun aartsvijand de sperwer weer in

op de vogelvide die in opdracht van Vogelbescher-

Reep een aantal projecten gestart om aandacht te

geen kieren en losse dakpannen meer over voor broedplekjes. “Daar moeten
we dringend iets aan doen”, vindt stadsvogel-deskundige Martin van de Reep.

Door: Aletta de Ruiter
Foto’s: Martin van de Reep
Bert Hoogerhoud

Bij het sluisje van Leidschendam treffen we nog een flinke zwerm huismussen die tussen de straatstenen
hun kostje bij elkaar scharrelen

I

en vliegen dan weer gauw in de dekking van struiken
de stad rondvliegt, is die schuilgelegenheid van levens-

ming Nederland is ontwikkeld. Het is een kunststof

vragen voor de afnemende leefkwaliteit van de huis-

belang voor de mussen.

bouwelement dat simpel in de dakrand kan worden

mus. “Het is in de stad op dit moment echt vijf voor

“Maar we kunnen die sperwer echt niet de schuld

ingebouwd. Daarin is op elke vijftig centimeter een

twaalf voor deze vogelsoort”, laat hij weten, “In heel

geven van het verdwijnen van de huismus in de

ruimte uitgespaard, waar mussen hun nest kunnen

Leidschendam-Voorburg zijn nog maar vijf levensvat-

stad”, legt Van de Reep uit. “Die roofvogel hoort bij

bouwen. “De vogels doen het er uitstekend in, maar

bare mussenpopulaties te vinden. En ik ben bang dat

het natuurlijke systeem en zorgt er juist voor dat de

de archtect vergeet het ding mee te nemen in de

het in Den Haag en de omringende gemeentes niet

mussenpopulaties gezond blijven. Bij predatie worden

bouwtekeningen. En als het niet op tekening staat,

veel beter gesteld is.”

altijd als eerste de zwakke exemplaren opgeruimd, de

wil de aannemer het later ook niet meer plaatsen. Als

Een levensvatbare populatie is een mussenzwerm die

gezonde vogels zoeken tijdig een veilig heenkomen.

de bouwwereld te enthousiasmeren zou zijn en een

met lede ogen aan. “De bezuinigingen op het groen-

uit minstens dertig individuen bestaat. Ze moeten

Als mussen kunnen schuilen, dan heeft de sperwer

beetje flexibeler zou reageren, dan is de overlevings-

beheer zorgen ervoor dat er steeds minder diversiteit

de beschikking hebben over een omgeving met vol-

echt geen kans om een populatie uit te roeien.”

kans voor de huismussen veel groter” voorspelt hij.

in de stad is. Om de stad er toch netjes uit te laten

De reden van achteruitgang van de huismus moet
vooral gezocht worden in het afnemen van zijn habitat. De mens maakt het de huismussen onmogelijk om

Weinig kennis bij gemeentes

Moet die heg echt weg?

zien, kiest de groenbeheerder nu voor gazons in plaats
van perken en plantsoentjes. Omdat de gazons dikwijls

Maar er is meer om voor te strijden. Onder invloed van

gemaaid worden, komt het gras niet tot bloei en kun-

nog te broeden en ons stedelijk beheer is erop gericht

klachten zijn gemeentelijke groenbeheerders steeds

nen deze vogels er geen zaad vinden.

om de straat zoveel mogelijk op te ruimen. Onkruid

meer geneigd om de straat schoon te maken. Niet

wordt verwijderd en oude dichte hagen worden bij de

alleen straatgroen wordt zoveel mogelijk verwijderd,

Op dit moment speelt zo’n zaak in het oude centrum

herinrichtingen weggehaald.

maar ook perkjes met oude struiken en hagen worden

van Leidschendam, waar veel nieuwbouw plaatsvindt.

vervangen. Wat terugkomt is transparant groen dat

Rond het sluisje huist nog een grote zwerm huismus-

beter bij het ontwerp van de stedelijke omgeving past

sen. Ze broeden onder het dak van het gemaal en ze

Van de Reep is dan ook een kruistocht begonnen om bij

en dat ook beter schoongemaakt kan worden. “Er is

fourageren vaak tussen de terrassen langs de sluis-

gemeente en bouwondernemers aandacht te vragen

bij de gemeente te weinig kennis over het leefgebied

kom. Daarbij schuilen ze in de oude heggen. De mus-

voor de leefomstandigheden van Passer domesticus,

van de stadsvogels en daarom dreigt er bij heront-

sen horen er echt bij vinden alle buurtbewoners. Maar

zoals de vogel in het Latijn heet. “Ik loop de deur plat

wikkeling van alles mis te gaan.” Van de Reep ziet het

de omgeving van de sluis wordt momenteel opge-

Kruistocht

14

bij aannemers om te vragen of ze bij renovaties en
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Aan de Voorburgse zijde van de spoorbaan
Leiden-Den Haag biedt een grote wilde
heg veel schuilgelegenheid aan huismussen. Hier zit dan ook nog een grote populatie. De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft plannen om deze groenstrook
te vernieuwen en de heg te verwijderen.
Van de Reep heeft ook hier de noodklok
geluid evenals op de andere plaatsen
waar nog mussenpopulaties voorkomen
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Van de portefeuillehouders

Musgericht beheer

Berichten uit Zoetermeer e.o.

“Ik heb snel een afspraak gemaakt met de projectlei-

stad. “Je moet dan rekening houden met alle drie de

der en uitgelegd wat het probleem was. Gelukkig kon

aspecten die nodig zijn om een populatie in stand te

Sinds veel Hagenaars in de jaren tachtig van de vorige eeuw verhuisd zijn naar Zoetermeer,

het tij nog gekeerd worden en komt er nu een nieuwe

houden en eventueel te laten uitbreiden. Het is niet

haag aan weerszijden van de sluiskom. Voor de mus-

genoeg om de huidige situatie vast te houden. Jonge

meer is bij uitstek een groene stad, maar er zijn ook projectontwikkelingen die weer een bedrei-

sen is het daarbij wel belangrijk dat het werk in fases

mussen zwermen uit nadat zij het nest hebben ver-

wordt uitgevoerd en dat er volwassen hagen worden

laten. Willen die overleven dan moet er binnen een

ging vormen voor het groen.

teruggezet. Want als je met sprietjes begint, zoals in

kilometer een volgende plek zijn die aan de voorwaar-

het groenbeheer gebruikelijk is, dan hebben die mus-

den voldoet. Het is daarbij niet alleen het groenbeheer

sen daar niks aan. Deze populatie kan in de omgeving

dat moet zorgen voor goed habitat. Ook huiseigena-

nog wel uitwijken naar de groene tuinen van de oude

ren zullen moeten meewerken om de mus onderdak te

huizen achter de sluis, maar wil je ze ook weer terug bij

bieden. Willen we in de toekomst blijven genieten van

ontwikkeling van de Nieuwe Driemanspolder. Volgens

Inmiddels is ook bekend dat op de huidige plek van de

de sluis, dan moet er vlakbij goede schuilgelegenheid

knapt. Net op tijd kwam Martin van de Reep erachter
dat de oude hagen rond de sluis zouden verdwijnen.

Van de Reep pleit voor een ‘musgericht’ beheer in de

heeft de AVN ook belangstelling voor de natuurontwikkeling in deze buurgemeente. Zoeter-

Nieuwe Driemanspolder

N

miljoen euro, waarmee de verplaatsing gepaard zou

Door: IJsbrand Feeke

a het tegenstribbelen van staatssecretaris Henk

gaan, in deze tijd van bezuinigingen beter besteed kan

portefeuillehouder Zoetermeer

Bleker lijkt er nu echt schot te zitten in de natuur-

worden aan voorzieningen die echt nodig zijn.

het bekende getjilp, dan zullen we gezamenlijk voor de

Haaglandenbestuurder Marcel Houzagers wordt bin-

tuinders een overdekte golfbaan zou moeten komen,

zijn, anders heeft de sperwer ze zo op een presenteer-

mus moeten zorgen. Het is dan ook essentieel dat dit

nen enkele weken een convenant gesloten tussen de

maar dat de investeerder daarvan zich heeft teruge-

blaadje.”

reddingsplan breed wordt aangepakt.”u

gemeenten Den Haag, Zoetermeer en Leidschendam,

trokken. Reden temeer om de verplaatsing af te blazen.

de Provincie, de Hoogheemraadschappen Rijnland en

Mussenparadijs

Delfland en het Rijk. De schop kan er dan begin 2013 in.

Voorts gaat het Kwaliteitsteam Buytenpark onver-

Om een gezonde mussenpopulatie

De acute noodzaak van waterberging heeft uiteinde-

minderd door met het beschermen en behouden van

in stand te houden, zijn er drie zaken

lijk de doorslag gegeven voor realisatie van het project.

de natuur in het Buytenpark. Waar het bij de over-

belangrijk:

Er is ook al een bezoekerscentrum gepland in de hoek

dekte skibaan en de volkstuinen vooral om geld gaat,

bij de Kostverlorenweg bij De Drie Molens. Dit bezoe-

wordt het mountainbikegebeuren in het park een

Op plaatsen waar nog maar enkele mus-

kerscentrum kan worden gefinancieerd uit het Groen-

heikel punt. De mountainbikers zwermen - al dan niet

de dakrand);

sen zitten is de kans groot dat die popu-

fonds Haaglanden (per aangesloten gemeente 1 euro

geoorloofd - uit over het gehele park. Was oorspron-

• Dienen er verschillende schuilplek-

latie binnen korte tijd uitsterft. Die mus-

per inwoner per jaar).

kelijk één bepaalde heuvel voor deze sporters aange-

ken te zijn (dichte hagen, klimop,

sen kunnen geholpen worden door ze

struiken);

jaarrond ondersteunend bij te voeren met

• Voldoende voedsel (mussen eten

universeelzaad. Als daarvoor een speciale

gedurende het jaar veel klein zaad).

korf wordt gebruikt, kunnen grote vogels

Echter tijdens het broedseizoen heb-

• Binnen een straal van 300 meter
moet er broedgelegenheid zijn (onder

Hoe kunnen we de mussen helpen?

Buytenpark

wezen, inmiddels wordt daar illegaal ruimschoots van

Kwaliteitsteam Buytenpark

De AVN heeft sinds enkele jaren offi-

afgeweken. Handhaving blijkt een moeilijke zaak. Het

cieel zitting in het Kwaliteitsteam

Het ontwerpbestemmingsplan Buytenpark is nog

Kwaliteitsteam heeft daarover regelmatig contact met

Buytenpark. Deze stichting houdt zich

steeds niet behandeld in de gemeenteraad van Zoeter-

de gemeente, de flora- en faunabeheerder en met een

bezig met de ontwikkelingen rond de

zoals duiven en kauwen er niet bij komen.

meer. Nadat de kwestie Snowworld eruit is gehaald, is

van het park gebruikmakende fietsvereniging, maar

leisure-activiteiten die in dit park op

ben ze eiwitten nodig (dat vinden

Hang de voerkorf wel in de buurt van

nu ook de lokatie voor de volkstuinen een struikelblok.

het blijft voorlopig moeilijk. Enkele dagen geleden las

veel plaatsen buiten hun rooilijnen

ze in bomen waar rupsjes, larven

dicht groen, zodat de mussen snel kunnen

Voor dit laatste heeft het Kwaliteitsteam Buytenpark

ik in het AD dat er zelfs over gedacht wordt om in het

dreigen te groeien, ten koste van de

en insecten op de bast en het blad

schuilen bij dreigend gevaaru

een aanvullende zienswijze ingediend. We hebben

Buytenpark een Olympisch mountainbikeparcours

landschappelijke kwaliteitu

ervoor gepleit om de tuinders te laten zitten op de

aan te leggen voor de mogelijke Olympiade 2028 in

prachtige natuurlijke plek waar ze nu zitten en dat de

Nederlandu

levenu
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Van de portefeuillehouders

Gezonde iepen alsnog behouden
Aan de Groen van Prinstererlaan zorgen 50 volwassen iepen voor ernstige

AVN staat de optie van boomverwijdering dan niet

Subtiliteit in ruigheid is misschien wel de beste typering van de natuur

wortelopdruk van verharding. In verband met het veiligheidsrisico voor

ter discussie. Het gaat hier om 50 gezonde iepen die

fietsers en voetgangers zag de groenbeheerder van stadsdeel Loosduinen

lang mee kunnen.

voor een andere vorm van de 400 miljoen kuub zand die voor onze kust

AVN-boomdeskundige Bas Steenks maakte dan ook

is opgespoten. Maar, welk een schoonheid houdt hier stand !

zich genoodzaakt om maatregelen te nemen.

beeldbepalend zijn voor de laan en die nog decennia

een second opinion en stuurde dit advies naar de
gemeente. Hierin werd meer ruimte voor de boomvoe-

Door: de redactie
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De eerste duintjes op de Zandmotor

I

ten toebedacht in de tussenstrook van het wegprofiel.

n zo’n geval zijn er twee opties: kappen van alle

op de Zandmotor. De dynamiek van zand, wind en water zorgen dagelijks

V

ier zacht-lila bloemblaadjes omringen het gele

de lucht. Dat regenwater spoelt eerst het zout uit de

hart van de zeeraket. De bloemen staan aan de

opgewaaide zandhoopjes en daarna kan er pas zaad

Door: Aletta de Ruiter

iepen en herplant van nieuwe bomen, of het aan-

Het is prettig om te merken dat de deskundigheid van

top van een vlezige stengel die bezet is met worst-

kiemen van bijvoorbeeld de zeeraket. De slagingskans

passen van de bestrating om zoveel mogelijk bomen

de Bas zwaar meeweegt bij de groenbeleidsambtena-

achtige bladeren. Deze pionierplant benut het beetje

van het hele proces hangt van toevalligheden aan

te sparen.

ren van de gemeente. Op 21 augustus werd een veld-

regenwater dat in die zandhoopjes blijft hangen en

elkaar. Het zaad komt aandrijven, de regen vormt een

Pagina 20 + 21 >>>:

De tweede lijkt een logische keus, maar is lang niet

bezoek gepland waarbij mensen van het gemeentelijk

kan daarmee net overleven. De groen gekuifde hoopjes

mini-zoetwaterbel in het zandhoopje en het vloed-

Duinvorming in detail

altijd mogelijk in verband met de beperkte ruimte die

ingenieursbureau, de groenbeheerder van Loosduinen

liggen vlak achter de hoogwaterlijn en zijn de eerste

merk levert de voedingstoffen. Als alle factoren op

in de meeste straten beschikbaar is. In eerste instantie

en groenbeleidsambtenaren samen met Bas Steenks

duintjes op de Zandmotor. Eerder zijn die zandhoopjes

het juiste moment gunstig bijeenkomen, kan het zaad

Onder:

leek het erop dat de groenbeheerder zou kiezen voor

nog eens keken welke oplossingen er voor de bomen

opgestoven tegen achtergebleven zeewier dat door de

kiemen en de eerste plant groeien. Zeeraket behoedt

het kappen van de bomen.

gemaakt konden worden. Uiteindelijk bleek al snel dat

branding aanspoelde.

zichzelf voor uitdroging. De zoetwatervoorraad zit in

Zeeraket maakt van zandhoopje
een primair duintje

In het geval van de Groen van Prinstererlaan is er ech-

de optie om alle bomen te vervangen niet nodig was.

Het proces van duinvorming is - op zo’n 100 meter

de vlezige stengels en bladeren opgeslagen. Bloeien

ter wat die ruimte betreft een luxepositie. Voor de

Het ingenieursbureau had inmiddels een tekening

van de branding - mooi waar te nemen. Op het drukke

doet de plant snel en als er eenmaal zaad is gevormd,

uitgewerkt, waarin het idee van Bas grotendeels was

Scheveningse strand worden zulke miniduintjes direct

dan vermeerdert het zich al gauw op alle beschikbare

opgenomen. Dit voorstel houdt in, dat de schrikstrook

onder de voet gelopen, maar op de Zandmotor is

zandhoopjes. De eerste duinrij ligt dan vast.

tussen fietspad en parkeerstrook, waarin de iepen

ruimte zat om de natuur vrij spel te geven.

Daarna komen er andere planten zoals biestarwegras

staan, wordt verbreed. Dit kan door het verschuiven

Het valt op dat deze duintjes min of meer netjes op

en helm. Die zijn net iets kieskeuriger wat betreft de

van het fietspad en de parkeerstrook. Daarmee krijgen

een rij liggen. Die lijn heeft te maken met de plek waar

hoeveelheid zoetwater, maar als ze eenmaal groeien,

de boomvoeten ruim een meter extra ruimte

de zee het vloedmerk achterlaat, aanspoelsel dat naast

dan legt hun wortelgestel het zand direct aan banden.

Er worden nu zoveel mogelijk bomen gespaard en dat

schelpen en zeewier ook kienhout, dode zeefauna en

De wind blaast inmiddels nieuw zand tegen deze eer-

betekent het behoud van 39 statige gezonde iepen..

allerhande jutterijspullen afkomstig van schepen

ste duinvegetatie en daarmee groeit dit babyduin al

Bij een aantal bomen is de verharding echter zo hoog

bevat. Als zo’n vloedmerk een poosje ligt te rotten,

gauw naar kleuterformaat.

opgedrukt, dat dit onoverkomelijke problemen ople-

geeft dat net genoeg voedingsstoffen af om de eerste

Alhoewel deze duinvorming al eeuwenlang langs de

vert, voor de afwatering. Naar schatting zullen er

pionierplanten te laten kiemen en groeien. De omstan-

Nederlandse kust plaatsvindt, is het voor de beheer-

alsnog elf iepen gerooid moeten worden. Dit aantal

digheden zijn ruig, dus die eerste planten moeten een

ders van de Zandmotor toch spannend om te zien hoe

kan tijdens de uitvoering verminderen als blijkt dat de

groot uithoudingsvermogen hebben. Alhoewel ze

het zich hier ontwikkelt. De dynamiek is op deze plek

boom de opdrukwortels zonder problemen kan mis-

vlakbij zee staan, kunnen ze niet groeien in zoutwa-

immers veel ruiger dan elders. En ook hier geldt dat de

senu

ter. Het noodzakelijke zoete water komt dan ook uit

zee geeft, maar ook weer neemtu
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Water, wind en de eerste spontane duinvorming op de Zandmotor
1
2

4

3
4

6

5
6
7
8
9

Op de vloedlijn van het springtij ontstaan de eerste duintjes die begroeid raken met zeeraket
Zeeraket bloeit met zachtlila bloemen en gele meeldraden. De vlezige stengels houden veel 		
vocht vast
De zeeraket benut het zoete regenwater dat in de zandhoopjes achterblijft en kan daardoor 		
net overleven op de toppen van de duintjes
Biestarwegras is ook zo’n pionierplant die graag op dynamische plekken groeit waar de zout/		
zoet-verhouding van het water net in evenwicht is. Zijn enorme wortels houden het zand bijeen.
Bruin knotswier spoelt bij storm op het strand en vormt een hindernis voor het stuifzand. Daardoor vormt zich hier een eerste miniduintje
Verder op de zandmotor zijn de eerste pollen helmgras spontaan gekiemd. Helm heeft meer 		
zoetwater nodig dan biestarwegras. Helmwortels leggen met zeer lange wortels het zand vast
Klifvorming langs de hoogwaterlijn. In het aangespoelde zand zit ook wat plakkerig klei. Als de
wind de zandkorrels wegblaast houdt de steile wand van klei net iets langer stand.
Zicht op de zandmotor. De zee spoelt voortdurend zand weg, waardoor de zandhaak er elke dag
anders uitziet. Surfers maken dankbaar gebruik van de stroming in de slufter
Golven rollen onder invloed van het getijde langs het strand. Waar de branding begint, ligt het
onderwaterprofiel van de Zandmotor dicht aan de oppervlakte

9

7
3
5
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Contactgegevens

Sprokkelnieuwtjes

Portefeuillehouders AVN
Natuurfilms gedigitaliseerd

Portefeuillehouders gezocht

Vijf Haagse natuurfilms van de in 2008 overleden

De AVN is een lokale natuurbeschermingsorganisa-

cineast Jan van den Ende zijn onlangs gedigitaliseerd

tie met 5000 leden die volledig door deskundige vrij-

en worden binnenkort gezamenlijk op DVD uitge-

willigers wordt bemand. Vaak zijn onze portefeuil-

bracht. Het gaat om de titels ‘Ooievaars Natuurlijk’

lehouders vanuit hun eigen vak betrokken (geweest)

uit 2002, ‘Den Haag Natuurlijk’ (1986), ‘Clingendael’

bij beleidswerk over natuur of deskundig op het ter-

(1999), ‘Struinen door de duinen’ (2002) en ‘Natuur

rein van ecologie, bomen, water of andere zaken die

nabij’ (1997).

nauw verbonden zijn bij het natuurbeschermings-

De natuurdocumentaires geven een nog immer actu-

werk.

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

Bart Achterkamp

eel beeld over de Haagse natuur, per film toegespitst
op een specifiek onderwerp. Het origineel is gemaakt

Op dit moment zijn we weer op zoek naar mensen

op celluloidfilm en werd de eerste keer uitgegeven

die voldoende vrije tijd hebben om met plezier het

op video. Aangezien de voortschrijdende techniek de

groen- en natuurbeleid in hun naaste woonomge-

kwaliteit van de videorecorder doet verbleken bij de

ving te volgen. We zijn specifiek op zoek naar porte-

huidige digitale beeldkwaliteit, heeft de AVN het ini-

feuillehouders voor de wijken:

tiatief genomen om deze belangrijke Haagse natuur-

		

Den Haag Zuid-West,

films opnieuw uit te brengen. daarbij financieel onder-

		

Den Haag Centrum.

steund door verschillende fondsen.

		

Wateringseveld,

Het project van digitalisering is inmiddels voltooid.

		

Leidscheveen, en

Het materiaal dat vanaf de orginele filmnegatieven

		

Voorburg en Rijswijk

is gedigitaliseerd, werd -waar nodig- professioneel

De werkzaamheden omvatten het zelfstandig volgen

gerestaureerd en geeft nu een veel scherper beeld dan

van het gemeentebeleid in uw woonomgeving, het

op de video’s. Op dit moment wordt gewerkt aan de

bijwonen van informatiebijeenkomsten over project-

productie van de oplage en de lay-out van de begelei-

ontwikkelingen, soms inspreken in de gemeenteraad

dende leaflet. Naar verwachting zal de DVD dan eind

en het bijwonen van de maandelijkse maandag-

november te koop zijn bij de AVN. Hoe u de DVD kunt

avond-vergadering op het AVN-kantoor.

bestellen, leest u op www.avn.nl of in de volgende

Heeft u interesse in deze afwisselende en zinvolle

Haagwinde. De verkoopprijs voor alle vijf de films zal

vrijetijdsbesteding, dan nodigen wij u uit om contact

10,- euro gaan bedragen. De documentaires duren

op te nemen met het secretariaat.

ieder ca 30 minuten. Er is ook een Engels gesproken

			

T: 070-3388100

versie op de DVD. u

			

E: info@avn.nl u

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
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 /Senz Grafische Media
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. 27 okt 2012		

Verzamelen 10.00 uur		

ursies
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Adres: Einde Machiel Vrijenhoeklaan

Duinvorming op de Zandmotor (2,5 uur)

De eerste duintjes zijn nu gevormd op de Zandmotor. Hoe dat duinvormingsproces in zijn werk gaat, kunt u ter plaatse beleven.
Historisch geograaf Frans Beekman is specialist op dit gebied en vertelt u alle ins en outs van het dynamische proces langs onze kust.
Stevige schoenen en winddichte kleding aanbevolen. Na afloop koffie in de strandtent om de vondsten te bekijken.
Zat. 24 nov 2012		

Verzamelen 10.00 uur		

Adres: Hoek Waalsdorperweg/ van der Aastraat

ICC-terrein en Bospark langs Waalsdorperweg (ca 1,5 uur)

Er is veel veranderd rondom de Oude Waalsdorperweg. De Alexanderkazerne is nu het bouwterrein van het Int. Strafhof (ICC).
Aan de overkant ligt nog een strook Bospark met oud eiken hakhout uit de beschermende houtwal van het voormalige landgoed
Waelsdorp. Oud en jong duin liggen hier vlak naast elkaar en dat kun je duidelijk zien aan de begroeiing.
Zat. 15 dec 2012		

Verzamelen 10.00 uur		

Uitwaaien op het Zuiderhavenhoofd (ca 1,5 uur)

Adres: Parkeerterrein Houtrustweg onder de windmolen

Zeevogels kijken vanaf het Zuiderhavenhoofd op Scheveningen. In de beschutting van de havenkom is altijd wat te zien. Ook rond de
binnenhavens is er onverwacht veel natuur te ontdekken Onder leiding van ornitholoog Frederik Hoogerhoud bekijkt u Scheveningen
door de ogen van de vogels.

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

Helpt u ons aan een nieuw lid?

Ja, ik steun het Stedelijk Groen en word voor minimaal € 10,00 per jaar lid van de AVN
Naam
Voor minimaal € 10,00
per jaar maakt U uw
buurman, tante, achternicht of
goede kennis lid van de AVN.
Daarvoor krijgen zij vier keer
per jaar Haagwinde in de bus.

 hr.  mevr.

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

