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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

Het jaar 2012 loopt op zijn laatste benen als deze 
Haagwinde bij u in de brievenbus belandt. Ide-

aal moment om de groene balans over dit jaar op te 
maken.
Voor de natuurbescherming op nationaal niveau was 
het in meerdere opzichten een turbulent jaar. Door 
grote bezuinigingen op de posten voor aankoop en 
beheer van (natuur-)grond, werd de nog noodzake-
lijke uitbreiding van de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS), sinds 1990 het paradepaard van natuurmin-
nend Nederland, praktisch tot stilstand gebracht. Ook 
werd het programma voor de aanleg van natuur- en 
recreatiegebieden dicht bij de stad, ook voor onze regio 
van groot belang (bijvoorbeeld de Nieuwe Driemans-
polder en het Bentwoud) stopgezet. Het Rijk droeg 
de verantwoordelijkheid voor het groenbeleid bijna 
geheel (op internationale verplichtingen na, zoals voor 
biodiversiteit) over aan de provincies. Met het Lente-
akkoord (200 miljoen euro minder bezuinigingen), en 
door inzet van eigen middelen van de provincie Zuid-
Holland (Bravo!), kon een (relatief groot) gedeelte van 
de dreigende misère in het landelijk gebied worden 
afgewend. Het ‘happy end’ werd verzorgd door het 
nieuwe kabinet dat in het regeerakkoord stelt: “de eco-
logische hoofdstructuur wordt uitgevoerd, inclusief de 
verbindingszones, maar we nemen er meer tijd voor”. 
Na dit jaar kan toch niemand nog beweren dat in poli-
tiek opzicht natuurbescherming een saai vakgebied is.
 
Hoewel, ik beperk me nu tot het groenbeleid van Den 
Haag, wat was het stil in de stad. Alle grote bouwpro-
jecten lagen stil; de wethouder bouwen en wonen 

nam in het openbaar afscheid van de projectontwik-
kelaars en bekeerde zich tot kleinschalige bouwpro-
jecten. Zodoende is er in feite dit jaar geen vierkante 
meter groen in de stad verdwenen. We maakten ons 
‘prettig’ druk over de bestemmingen groen of natuur 
in nieuwe bestemmingsplannen, over het behoud van 
het karakter van het landgoed Arendsdorp en de even-
tueel nieuwe toegang tot het nieuwe, gelijknamige 
woongebouw, over de wens van de gemeente om het 
Park Sorghvliet openbaar toegankelijk te maken en 
nog wat zaken. 
Waar we wel heel druk mee waren, eigenlijk het 
hele jaar door, zijn bomenzaken. Bomen zijn vaak de 
klos bij kleine ingrepen bij wegverbeteringen of ten 
behoeve van uitbreiding van parkeerplaatsen. Ook bij 
het bouwrijp maken van het terrein voor het Interna-
tionaal Strafhof sneuvelen nogal wat bomen. Wat we 
vooral dit jaar gemerkt hebben is dat de groenbeheer-
ders in de stadsdelen snel contact met de AVN zoe-
ken om in de genoemde situaties tot oplossingen te 
komen. Over die samenwerking zijn we zeer tevreden 
en tot nu toe hebben we het gevoel behouden dat we 
geen compromissen hebben gesloten die we niet aan 
u, onze leden kunnen uitleggen. Nu wethouder Stads-
beheer Sander Dekker naar het kabinet is vertrokken 
en zijn eerste ambtenaar, stadsbeheerdirecteur Henk 
van der Berg (met wie je goed zaken kon doen) met 
pensioen is gegaan, zullen we ons inspannen om ook 
met de opvolgers zodanig samen te werken dat de 
86-jarige idealen van de AVN blijvend doorklinken in 
het gemeentelijk beleid u

Frits Prillevitz

Groene balans 2012
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Hout uit de Haagse bossen
Een van de AVN-leden stelde tijdens de afgelopen ledenvergadering de vraag 

wat er gebeurt met het gekapte hout dat uit de Haagse bossen komt. Daar 

was de redactie ook wel nieuwsgierig naar, dus hoogste tijd om in het kapsei-

zoen een interview te houden met de mensen die zich bezighouden met het 

beheer van de Haagse grote groengebieden.

tijden aanwezig zijn, met daaronder een struiklaag, 
kruidlaag en een rijk bodemleven. In zo’n natuurbos 
hoort ook dood hout, want dat vormt weer de voe-
dingsbodem voor allerlei bacteriën, schimmels en 
insecten die zorgen voor de vertering van dat hout en 
daarmee voor de humuslaag in het bos. 

De Haagse bossen kregen binnen aan aantal jaren een 
totaal ander aanzien. ‘Rommelig’ vonden veel Hage-
naars, die gewend waren aan het oorspronkelijke park-
onderhoud. Ook de oudere groenbeheerders hadden 
er moeite mee en ze vonden niet alle bossen geschikt 
voor de nieuwe vorm van bosbeheer. Een cultuurhis-
torisch landgoed als Clingendael bleef netjes aange-
harkt en behield het streefbeeld park. Maar in andere 
grote groengebieden werd de natuur meer los gela-
ten en stuurde het nieuwe beleid aan op ecologisch 
bos. Daarbij werd gekeken welke boomsoorten het 
inheemse karakter van het bos zouden moeten bepa-
len, waarbij verschillende habitattypen als streefbeeld 
dienen. En dat heeft dan weer alles te maken met de 
grondsoort waarop zo’n bos staat. In het groenbeleids-
plan staat welke streefbeelden er voor welke gebieden 
van toepassing zijn.

Beheer blijft noodzaak
Een natuurlijk bos aan zijn lot overlaten is binnen een 
stad geen optie. Bomen verdringen elkaar om het 
beste plekje en de snelle groeiers zullen het licht weg-
nemen voor de langzame groeiers. Bovendien staan er 
in de Haagse bossen nogal wat exoten die zeer makke-
lijk uitzaaien en daardoor gaan woekeren. De Noorse 

esdoorn is zo’n buitenlander die graag voordringt. 
Om te zorgen dat het bomenbestand gevarieerd blijft, 
wordt een stadsbos periodiek gedund. De keus van de 
dunning wordt gedaan door een blesser, een bosdes-
kundige die kan bepalen welke bomen kans hebben 
om oud te worden en welke bomen in de weg staan. 
Door middel van gekleurde stippen en kruisen bepaalt 
de blesser wat gekapt moet worden en wat voor de 
toekomst kan blijven staan. De blesser bepaalt ook 
welke bomen worden afgevoerd en welke stammen in 
het bos achterblijven. Een boom met een blauwe stip 
op de voet heeft toekomst, een geel kruis blijft gekapt 
in het bos achter en een gele stip wordt afgevoerd. 
Takken uit de kruinen blijven zoveel mogelijk in het bos 
liggen om daar te verteren en zo opnieuw voedingstof-
fen aan de bodem terug te geven. Takkenhopen geven 
ook schuilplaatsen voor de wilde fauna die in het bos 
leeft. En dat is hard nodig, want de verstoring ligt 
dagelijks op de loer als half Den Haag onbekommerd 
zijn hond uitlaat en lekker door het bos laat hollen. 
Met  natuurlijk bosbeheer creëert de beheerder dus 
zowel plekken voor rust als voor recreatie. 

Hoe gaan we nu om met het kaphout?
Om zo min mogelijk schade aan te brengen in de 
natuurlijke bosgebieden, worden de gekapte stam-
men het bos uitgesleept met behulp van een paard. 
Die ouderwetse manier van werken blijkt nog altijd 
zeer effectief. Een paard is, vergeleken met een tractor, 
niet zwaar, werkt in alle rust en heeft slechts een smal 
pad nodig. Voordeel is dat de bodem niet wordt aan-
gedrukt en dat een paard zeer flexibel in het werk is.

Door: Aletta de Ruiter Je zou het zo gauw niet bedenken, maar een stad 
als Den Haag levert jaarlijks een flinke hoeveelheid 

hout dat als productiehout wordt verkocht. Tot eind 
jaren tachtig werd er zelfs gericht produc-
tiebeheer toegepast in de Haagse bos-
sen.  Bij de keus van dunningen werden de 
bomen toen uitgezocht op de kwaliteit van 
het hout dat gekapt werd. Oudere Hage-
naars herinneren zich opgeruimde bossen 
waar -na de dunning- al het dode hout 
werd opgeruimd en de bodem schoon was 
opgeleverd.

Geïntegreerd bosbeheer
Begin jaren negentig, toen de landelijke 
trend omzwaaide naar een meer natuurlijk 
beheer van de Nederlandse bossen, stuurde 
de gemeente Den Haag ook aan op een 
andere aanpak. Daarbij is niet de kwaliteit 
van het kaphout het belangrijkste, maar de 
kwaliteit van het bos dat overblijft . De term 
geïntegreerd bosbeheer kwam in de mode 
en daarmee werd een bos bedoeld waarin 
verschillende boomsoorten in alle leef-

Eenmaal buiten het bos worden dikke stammen op 
lengtes gezaagd die op dat moment courant zijn in 
de houtverwerkende industrie. Daarna gaat het naar 
de opslag in de Scheveningse Bosjes, waar vandaan 
het stamhout wordt verkocht. Hier ligt ook stamhout 
van straatbomen. Jong hout, takken en onrendabele 
stukken worden versnipperd en verkocht aan de 
energiecentrale, de vezelindustrie of de papierindus-
trie. De prijs op de markt bepaalt waar het product 
terecht komt. Bij veel aanbod zakt de prijs. In de zomer 
levert hout meer op, maar vanwege het broedseizoen 
werkt de gemeente Den Haag dan niet in de bossen. 
De kennis over marktwaarde en vraag en aanbod is 
zeer specialistisch. De gemeentelijke groenbeheerders 
laten die taak daarom aan de aannemer, die op zijn 
beurt de opbrengst van het hout weer verwerkt in het 
bedrag dat hij voor de uitvoering van het dunnings-
werk vraagt. Het gemeentelijk beleid is daarom allang 
niet meer gericht op de opbrengsten die uit het bos 
komen, maar veel meer op het tot stand brengen van 
een duurzaam bosbeheeru

Foto boven:

Zaaghout ligt opgeslagen 
aan de dr Aletta Jacobsweg 
in de Scheveningse bosjes

Foto linker pagina:

Een Veluws paard trekt de stammen 
een voor een uit het bos 
foto: gemeente Den Haag

Voor meer informatie over het Haagse bosbeheer zie: www.denhaag.nl/bosbeheer
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Rijnlandroute op zoek naar balans
Ondanks  twee grote optochten, diverse petities, duizenden handtekeningen, 

protestbrieven van vier betrokken gemeenten en de aanwezigheid van enkele 

busladingen demonstranten bij de ingang van het provinciehuis, kozen Pro-

vinciale Staten op 27 juni voor het ‘Zoeken naar balans’ tracé van de Rijnland-

route, dat dwars door de polders tussen Wassenaar en Leiden gaat en Voor-

schoten doormidden klieft.  Een dag later, op 28 juni, gaf de Tweede Kamer  

het groene licht voor de rijksbijdrage van 529 miljoen euro

Enige lichtpuntje was de aanvaarding van een motie 
door Provinciale Staten, waarin Gedeputeerde Sta-

ten werden opgeroepen een onderzoek te doen naar 
de mogelijkheden voor een geboorde tunnel onder 
dit tracé. Dit onderzoek werd eind oktober afgerond 
en het wees zowaar uit dat de aanleg van zo’n boor-
tunnel door de veengrond technisch mogelijk is en 
past binnen de financiële randvoorwaarden. Nu was 
dit voor de ingewijden geen grote verrassing, omdat 
eind augustus  al een rapport was gepubliceerd door 
een groep particuliere deskundigen (Team Compromis 
Rijnlandroute) waarin hetzelfde was geconcludeerd. 
Koortsachtig overleg tussen de provincie en de 
gemeenten Voorschoten en Leiden leverde begin 
november een bestuursovereenkomst op, waarin werd 
besloten tot de aanleg van een tunnel met een totale 
lengte van 2280 meter, met tunnelmonden op 240 
meter ten oosten van de Vliet en 240 meter ten westen 
van de spoorlijn Den Haag – Leiden. De provincie had 
berekend dat de meerkosten ten opzichte van het oor-
spronkelijke plan 13 miljoen euro bedroegen en kwam 
na onderhandelingen met Voorschoten overeen dat de 

provincie hiervan 4 miljoen zou betalen en Voorscho-
ten de resterende 9 miljoen. Dat was vanuit het per-
spectief van de provincie geen slecht resultaat, want bij 
de raming van de kosten van het oorspronkelijke plan  
(931 miljoen euro) had men gemakshalve de kosten 
van geluidsschermen, verlegging van watergangen, 
onteigening van tientallen woningen en bedrijven en 
compensatie voor sportvelden en volkstuinen nog niet 
meegenomen. Deze kosten kunnen met de aanleg van 
een boortunnel grotendeels worden vermeden. 

Provincie kan huiswerk opnieuw doen
Betekent dit nu het einde van de al jaren voortsle-
pende discussie over de Rijnlandroute? Wie dit denkt 
is een optimist. Want ongeveer tegelijkertijd met de 
publicatie van het tunnelonderzoek kwam de Com-
missie voor de MER met een voorlopig advies over het 
Milieueffectrapport Rijnlandroute. In dit advies, dat 
mede gebaseerd was op zienswijzen van betrokkenen 
waaronder de AVN, worden stevige woorden gebruikt 
over de inhoud en de uitgangspunten van het MER. 
Zo stelt de Commissie dat ‘zij van mening is dat een 
aantal samenvattende scores geen juist beeld geeft, 
waardoor de alternatieven niet gelijkwaardig met 
elkaar vergeleken kunnen worden’.  En: ‘ook is gerekend 
met verkeersintensiteiten die een overschatting van 
de groei voor de komende jaren laat zien’. De Commis-
sie concludeert dan ook ‘dat de effecten van de alter-
natieven naar de mening van de Commissie opnieuw 
gepresenteerd en beoordeeld dienen te worden om 
tot een gelijkwaardige alternatievenvergelijking te 
komen’. Met andere woorden: de provincie kan haar 
huiswerk in belangrijke mate over gaan doen. 

Boortunnel alleen onder Voorschoten
De boortunnel onder Voorschoten is voor veel bewo-
ners langs het tracé onmiskenbaar een oplossing. 
Maar ook dit alternatief is nog steeds zeer duur en 
veroorzaakt grote schade aan natuur en landschap 
in de Groote Westeindsche polder in Zoeterwoude, in 
de Oostvlietpolder en Vlietland en in de Papenwegse 
en de Zuidwijkse polder ten westen van de spoorlijn. 
En ook dit alternatief lost de verkeersproblemen op 
de N206 in Leiden niet op. De vraag is bovendien 
waarom de boortunnel op/onder het ZnB-tracé zou 
moeten komen te liggen. Als de provincie per se een 
geboorde tunnel wil aanleggen, dan zou een tunnel 
onder de Churchilllaan/Lelylaan in Leiden een veel 
beter (korter)  alternatief zijn, omdat men daarmee 
twee nieuwe aansluitingen uitspaart (één op de A4 en 
één op de A44) en zo ook de natuur- en milieuschade 
die die aansluitingen met zich meebrengen kan voor-
komen. Voor de eerstkomende tien of twintig jaar zou 
het echter voldoende zijn om een aantal knelpunten 

op de bestaande route  (knooppunt Leiden-West en 
Lammenschansplein) weg te nemen. Dit kost hooguit  
250 miljoen euro. 
Nu het kabinet zint op extra bezuinigingen kan ik wel-
licht een kleine suggestie doen. De rijksbijdrage voor 
de Rijnlandroute staat nu op de begroting voor 529 
miljoen euro. Als Halbe Zijlstra, zijn partner Ingrid de 
Bondt, die als gedeputeerde in Zuid-Holland verant-
woordelijk is voor het Rijnlandroute dossier, en partij-
genoot Melanie Schultz van Haegen even nadenken,  
dan kunnen zij tot een oplossing komen waar iedereen 
blij van wordt. Het Rijk draagt naar rato 150 miljoen bij 
aan de oplossing van de knelpunten. Blijft er 100 mil-
joen over  voor de provincie en de gemeenten, die op 
deze wijze worden verlost van een veel grotere schul-
denlast. Blijft het provinciale landschap Duin, Horst en 
Weide intact en kan de rest van de rijksbijdrage, zo’n 
380 miljoen euro, worden besteed aan compensatie 
voor andere zaken waarvan nut en noodzaak wèl vol-
doende zijn aangetoondu

Door: Fer von der Assen

Commissie MER:

“... alternatieven 

kunnen niet gelijk-

waardig met elkaar 

vergeleken  worden”

De nieuwe weg gaat dwars door de 
Papewegsepolder lopen, waar nu nog 
honderden weidevogels broeden

grutto met jong
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Stadsnatuur vanaf de straat gezien

Langs het Verversingskanaal
Om de viezigheid en de stank uit de grachten van Den Haag aan te pakken 

werd in 1888 het Verversingskanaal naar zee gegraven. Het gewenste resul-

taat bleef echter lang uit, pas na 1967 verdween de overlast. In de winter lag 

het kanaal open en zaten er veel vogels. Tegenwoordig wordt het Verversings-

kanaal zelfs een ‘groenblauwe ader’ in de stad genoemd.

Al eeuwen had Den Haag binnen de singels -vooral 
’s zomers- last van vervuild water, waar een vre-

selijke stank uit opsteeg. Dit werd in de loop van de 
negentiende eeuw steeds erger toen de bevolking 
sterk ging toenemen. Waar andere steden nog de 
mogelijkheid hadden om op een rivier te lozen, had 
Den Haag, gelegen in een uithoek van Delfland, dat 

niet. Vanaf 1700 waren er vele plannen opgesteld om 
drie wensen te verenigen: lozing van afvalwater, afvoer 
van overtollig boezemwater van Delfland en een zee-
haven in Scheveningen. Het kanaal naar Schevenin-
gen, in fasen aangelegd tussen 1825 en 1862, kreeg 
uiteindelijk die functies niet. De waterverversing- en 
havenplannen werden daarna ontkoppeld.
In 1888 kwam een nieuw kanaal gereed, dat bij de gas-
fabriek begon en langs de stoomtram (later lijn 11) naar 
Scheveningen liep. Bij Houtrust ging het Verversings-
kanaal in een rechte lijn naar zee, zo ver mogelijk van 
de toenmalige bebouwing en nog op Haags grond-
gebied. Het kanaal sneed diep door de duinen. Bij 
Houtrust kwam de binnensluis met het stoomgemaal 
en vlakbij de kust de zeesluis. In het kanaalpand tus-
sen die sluizen (1600 meter) kon het vervuilde water 
worden opgepompt, dat daarna met laagwater op zee 
werd geloosd. Ook het boezemwater van Delfland liep 
er naar zee.

Naast de stank langs het kanaal kwam echter de over-
last van het rioolwater in de zee voor Scheveningen en 
dat bracht het Duitse toerisme in gevaar. Er was zelfs 
een arts uit Mariënbad, die zijn patiënten niet meer 
naar Scheveningen, maar naar Domburg verwees! Het 
rioolstelsel voor de stad van 200.000 mensen mondde 
sinds 1894 bij de binnensluis in het Verversingskanaal 
uit. De afvoer ging na 1917 met een hevelpersleiding 
naar zee, en liep sinds 1934 met een verlengde pijp 400 
meter verder in zee uit. De rioolzuivering van  Houtrust 
uit 1967 bracht het restwater zelfs 2,5 km in zee en het 

rioolslib op 10 km. Tot die tijd was er geregeld stank-
overlast vanuit het Verversingskanaal. 

Bosjes van Poot
De bijzondere prentbriefkaart uit 1925 is langs het 
Verversingskanaal genomen op de hoek van de Hout-
rustweg en de Laan van Poot. Aan de overkant van 
het kanaal zien we de huizen aan de Kranenburgweg. 
Die huizen stonden er toen nog geen tien jaar en de 
bewoners zullen zeker af en toe last hebben gehad van 
de stank uit het Verversingskanaal. Het speelveldje 
op de voorgrond is duidelijk afgezand. Op dergelijke 
landjes liet men wel de visnetten uit Scheveningen 
drogen. Hier ontwikkelde zich een aparte flora van 
het zogenaamde zeedorpenlandschap. Nu staat er de 
‘Afvalwaterzuivering Houtrust’; verder is de situatie er 
ongewijzigd.

Vogels en Conradbrug
Het koelwater van de gasfabriek en later van de electri-
sche centrale was zo warm, dat het Verversingskanaal 
’s winters niet dichtvroor. Dat lokte vele watervogels 
naar de stad. De vogelaars, die toen nog niet zo mobiel 
waren om in heel Nederland bijzondere soorten te 
gaan zien, konden hier hun hart ophalen. De bekende 
vogelfotograaf Frans Kooijmans was er veel te vinden 
en filmde er ook. In vogellijsten vanaf 1925 komt men 
bij waarnemingen VVK tegen en dat behoeft nu geen 
uitleg meer. 
Langs de Suezkade tussen de Weimarstraat en de Laan 
van Meerdervoort was voor de oorlog een roekenko-

lonie met wel 40 nesten. Net als elders in het land 
werden deze vogels er vanwege een onterecht slecht 
imago weggepest.

Vanaf de brug over de Laan van Meerdervoort heeft 
men goed zicht op het Verversingskanaal met woon-
boten en de achterkant van de huizen aan de Obrecht-
straat, dat vroeger wel ‘het Haagse stankscherm’ werd 
genoemd. De brug met granieten balustrades op rode 
baksteen draagt een beeldengroep van de kunstenaar 
Dirk Wolbers uit 1937, waarop een zorgzame moeder 
haar kinderen veilig door het verkeer loodst. Langs de 
uitlopers van de brug aan de Houtrustzijde zijn nog 
twee granieten beeldjes: een meisje met konijn en een 
jongen met klompzeilboot. Ook deze situatie, mét de 
imposante treurwilg, is nog steeds te zien u

Door: Frans Beekman

Bij de foto’s:

Linkerpagina:

Houtrustweg hoek Laan van Poot (1925). 
Collectie F. Beekman

Recherpagina:

Verversingskanaal gezien vanaf de 
Conradbrug (1950).  
Collectie F. Beekman 
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De ceder,
duizenden jaren  betrokken bij beschavingen, cultuur en mythologie

Geen boom wordt zo veelvuldig in de Bijbel genoemd als de ceder. De Libanon 

ceder groeit dan ook in een gebied, waar veel verhalen uit de oudheid zich 

afspeelden. Er moeten daar ooit enorme wouden van hebben bestaan.  In 

deze wouden vond bijvoorbeeld ook het beroemde Gilgamesj epos plaats, 

rond  2500 jaar voor Christus.

Door: Jaap van Loenen
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Helaas was er in oude tijden ook al weinig respect 
voor de natuur. Zo gaat het verhaal dat tijdens 

de regeringen van de koningen Salomo en Hiram wel 
honderdduizend slaven er 20 jaar lang op uitgestuurd 
waren om cederhout  te kappen voor het bouwen van 
tempels en paleizen. De betreffende bomen zijn zeker 
ouder geweest dan duizend jaar. Er zijn wel eens van 
een stam de jaarringen geteld. Men kwam tot 2500! 
Later werden er ook nog eens hele vloten gebouwd van 
cederhout, zoals door Alexander de Grote.

Het resultaat van ontbossing is altijd een woestenij  en 
ook hier is dat nooit meer goed gekomen. Thans is er 
in Libanon nog een bosje van een paar honderd ceders 
over. De Libanezen van nu zijn daar overigens wel trots 
op en er wordt van alles gedaan om het te behouden 
en uit te breiden. Zij hebben de ceder zelfs als symbool 
gekozen voor hun land en voeren een afbeelding ervan 
in de nationale  vlag. Of de nu geplante bomen echter 
meer dan duizend jaar met rust zullen worden gela-
ten? In de zo snel veranderende wereld van vandaag 
en de voortdurende onrust in die regio, lijkt dat bijna 
onmogelijk.

Bijzondere naaldboom
Onder de coniferen neemt de ceder een aparte plaats 
in. Zo zitten de naalden in clusters aan de twijgen. We 
vinden dat ook bij de lariks, die verliest echter zijn naal-
den in de winter. De ceder houdt zijn naalden wel een 
paar jaar vast. Verder zijn de naalden van de ;ariks plat 
en zacht. Die van de ceder zijn hard en “rombisch” dat 
wil zeggen, je kunt ze tussen duim en vingers rollen.

Drie soorten
Er zijn drie soorten ceders. Daarvan is de meest 
bekende de Libanon-ceder. De anderen zijn de Atlas- 
ceder en Himalaya-ceder. De Libanon-ceder is ook de 
meest karakteristieke. Eenmaal uitgegroeid heeft hij 
horizontale tableaus en daarmee vormt hij een soort 
oerbeeld dat wij van de ceder hebben.
De Atlas-ceder groeit in de bergen van Noord Afrika, 
het Atlasgebergte. Daarvan zouden nog grote bossen 
bestaan op wat moeilijk te bereiken en dun bevolkte 
plaatsen.
De Himalaya-ceder hoort thuis in het noorden van 
India op berghellingen van 2000 meter hoogte.
Qua habitus ontlopen de laatste twee elkaar niet zo 
veel. Beide zijn als zoveel coniferen, kegelvormig. In het 
algemeen zijn ceders, zeker tijdens hun groei, moeilijk 
te onderscheiden.

Bloeiwijze  
De ceders bloeien in het najaar. De mannelijk bloei-
wijze is een nogal dik rechtopstaand katje tot ± 8 cm. 
Na rijping wordt het stuifmeel door de wind verspreid.

De vrouwelijke bloemen zijn heel klein, maar groeien 
uit tot een kegel, die lang blijft zitten. Van de Libanon- 
en de Atlas ceder lijken ze veel op een klein bijenkorfje 
met een wat ingedeukte top. Die van de Himalaya 
ceder zijn eivormig. Evenals de kegels van de Abiës-
soorten, zoals de zilverden, vallen ze niet als geheel 
af. Ze blijven aan de twijg zitten tot de zaadjes zijn 
uitgevlogen. Daarna valt de kegel uiteen.

Voorkomen
Er was in Noord-Europa en met name in Engeland al 
heel vroeg belangstelling voor de ceder,  vooral  voor 
die uit de Libanon. Al in het midden van de 17de eeuw 
werd er een exemplaar ingevoerd. Linnaeus kende 
hem al.  Toen de boom het goed bleek te doen en zelfs 
vruchten voortbracht, ontstond er een ware revolutie 
in de Engelse tuinarchitectuur. 
De ceder wordt enorm groot en is eigenlijk alleen 
geschikt voor heel grote tuinen en parken. Die waren 
er en hij vormde daarin een prachtig decor.  In de 
meeste Engelse tuinen en parken van enige betekenis 
vind je tot op de huidige dag Libanon-ceders.
Bij ons is de Atlas-ceder de meest bekende vooral de 
blauwe variëteit, de Atlantica glauca.  Ook de Hima-
laya- ceder komt hier wel voor. De Libanon-ceder moet 
je echt zoeken. 
In het wild groeien hier geen ceders. Ook voor de hout-
productie komen ze niet in aanmerking. Merkwaardig 
genoeg is het hout van ceders uit hun thuisland van 
onovertroffen kwaliteit, maar van de hier gekweekte 
bomen is het vrijwel nergens voor geschikt.

Cederhoutsoorten (niet allemaal echt)
Echt cederhout komt uitsluitend van de hierboven 
besproken ceders. In Amerika groeien geen ceders. 
Toch komt daar veel hout vandaan met die naam.  
Zo kennen we Red Ceder  van een jeneverbesachtige 
(Juniperus virginiana), soms ook van de Thuja plicata 
en White Ceder van de Thuja occidentalis , Dat zijn 
schubconiferen. Geen van beiden hebben ze iets met 
de ceder te maken.  Het cederhout van sigarenkistjes 
is zelfs van een loofboom: Cedrela odorata !
In de houtwereld kan het raar gaan met benamingenu
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maar de kwaliteitsverbetering zit hem toch in nieuwe 
oeverbegroeiing die hier tot op heden ontbrak. Het is 
daarom interessant hoe de natuur op de oever zich 
gaat ontwikkelen. Binnen een paar honderd meter lig-
gen twee grote afgewaaide takken in de sloot, langs 
de Bezuidenhoutse weg en in landgoed Marlot. In de 
stad is de gemeente verantwoordelijk voor het onder-
houd en de meldingen worden aan de groenbeheer-
der doorgegeven, maar in de buitengebieden is iedere 
aangelande (huis- of landeigenaar) verantwoordelijk 
voor het onderhoud van de sloten op zijn eigen terrein. 
Die regel dateert al uit de Middeleeuwen, vanaf de tijd 
dat de waterschappen zijn opgericht.

Riet en omgewaaide bomen
In peilgebied Mariahoeve liggen twee volkstuincom-
plexen. Bij volkstuinvereniging Mariahoeve zijn er 
twee aandachtpunten. Aan het begin van de sloot 
evenwijdig aan de Noordelijke Randweg staat, als van-
ouds, te veel riet in de sloot. Formeel zijn de huurders 
van de tuintjes die grenzen aan dit water verantwoor-
delijk voor het onderhoud, maar kun je van (vaak wat 
oudere) huurders verwachten dat ze dit zware werk 
zelf doen? De schouwmeesters vragen hulp aan de 
groenbeheerder van de gemeente. Evenwijdig aan het 
spoor is het tweede bekende knelpunt. Ook hier staat 
weer te veel riet in het water. Bij de diepteschouw van 
begin 2012 bleek dit water niet op de kaart te staan, 
dus logisch dat de aannemer die het onderhoud voor 
Prorail doet, deze sloot niet heeft schoongemaakt. Nu 
moet dat toch echt wel gebeuren. 
De watergangen op het tweede volkstuincomplex 
Zonneweelde zijn wederom prima in orde. De volks-
tuinders maken de duikers elk jaar schoon met een 
conservenblik aan een touwtje. Inventief en goedkoop. 

Passerende tuinders vertellen dat er verderop twee 
bomen in de spoorsloot liggen. De ene blokkeert de 
doorstroming en moet worden verwijderd. Wederom 
een melding voor de gemeente. De tweede ligt even-
wijdig aan de oever en belemmert de doorgang niet. 
Deze mag blijven liggen. 
Als laatste is de sloot rond het terrein van voetbal-
vereniging VUC aan de beurt. Door tak- en bladval uit 
de populieren verdient deze sloot altijd aandacht. De 
sloot is deze keer opmerkelijk schoon. Geen verstopte 
duiker zoals andere jaren. Maar aan de Finnenburg 
treffen we toch een aantal grote takken in het water. 
Ze zijn net te zwaar om ze zelf even op de kant te hij-
sen. De groenbeheerder mag ook hier aan de slag. 
Minder dan tien meldingen dit jaar voor peilgebied 
Mariahoeve. De intensieve schouw in combinatie met 
goede communicatie met de onderhoudsplichtigen 
heeft duidelijk effect. Noodzakelijk, want Mariahoeve 
is een diepe polder en om droge voeten te houden, 
moet het water probleemloos kunnen worden afge-
voerd door schone slotenu

Maar voor toegang tot het naastgelegen weiland van 
Reigersbergen moet er toch even langs de marechaus-
see aan de poort gelopen worden om te melden en te 
legitimeren. 

Water moet kunnen stromen
In de rest van deze stadspolder kijken de schouw-
meesters naar het onderhoud van de watergangen. 
Het is belangrijk dat afgevallen takken of omgewaaide 
bomen uit het water worden gehaald omdat deze de 
doorstroming ernstig kunnen belemmeren. Daarnaast 
mogen er geen takken, blad of afval voor de duikers 
liggen. Ook de diepte van de watergangen is belang-
rijk maar wordt niet ieder jaar gemeten. Dat gebeurt 
eens in de acht jaar, voorafgaand aan het baggeren. 
Peilgebied Mariahoeve wordt in 2012-2013 gebaggerd 
en daarom is begin 2012 de diepte van alle watergan-
gen door de schouwmeesters in kaart gebracht. Met 
de maatstok aan een schuifhengel wordt de diepte van 
het midden van de sloot gepeild. Alleen watergangen 
die teveel afwijken van de vastgestelde diepte, hoeven 
te worden gebaggerd. 

Aangelanden verantwoordelijk voor sloten
Door ervaring is bekend waar de knelpunten zitten. 
Het valt op dat het gebied tussen paleis Huis ten 
Bosch en Marlot dit jaar goed is onderhouden. Er is 
recentelijk gebaggerd en in het weiland van Reigers-
bergen is een van de sloten verbreed met aanleg van 
een natuurvrendelijke oever. Meer open water in het 
gebied is goed voor extra opvang van regenwater, 

Schouwen in peilgebied Mariahoeve
Half november lopen twee schouwmeesters van het Hoogheemraadschap 

van Delfland hun jaarlijkse ronde om het peilgebied Mariahoeve te schouwen. 

Ze controleren of het onderhoud van de sloten en vaarten voldoende is om het 

overtollige water goed te laten doorstromen en afvoeren. 

Door: Margot Zuidervliet

Het Hoogheemraadschap van Delfland is een van de 26 waterschappen in Nederland. 
Het is een bijzonder waterschap omdat  het gebied van Delfland een van de dichtstbe-
volkte en meest geïndustrialiseerde gebieden van Nederland is. Het gebied van Delfland 
wordt begrensd door de Noordzee, de Nieuwe Waterweg en de lijn Lansingerland, Zoe-
termeer en Wassenaar.  In Delfland is zo’n 700 kilometer aan watergangen te vinden. 
Om een beeld te geven: dat is ongeveer de afstand van Den Haag tot het centrum van 
Berlijn! Juist omdat het gebied zo dichtbevolkt is, is het belangrijk dat de watergangen 
goed onderhouden worden. Als dat niet gebeurt, kan overtollig water niet goed worden 
afgevoerd en ontstaat makkelijk wateroverlast. Om te controleren of de watergangen 
goed onderhouden worden, zijn er ruim 100 vrijwillige schouwmeesters actief in het 
gebied, verdeeld over de circa 60 polders.

Het peilgebied van Mariahoeve is grofweg te ver-
delen in het Haagse Bos, Reigersberg/Marlot, de 

Landscheiding tot aan de spoorlijn Den Haag - Leiden 
en de Schenkwetering. Elk deel heeft zijn eigen karak-
teristieken. Het Haagse Bos is een verhaal apart. Dit is 
in onderhoud bij Staatsbosbeheer (SBB) en kent eigen 
onderhoudscriteria. Waar een omgevallen boom elders 
in het gebied verwijderd moet worden voor een betere 
doorstroming van het water, laat SBB die liever liggen 
in het kader van ecologisch natuurbeheer. Omdat het 
Haagse Bos een eigen afgesloten en flexibel peil heeft, 
is dat niet erg voor de rest van het gebied. Daarom 
is afgesproken dat Delfland vooral de waterkwaliteit 
van het Haagse Bos in de gaten houdt. Staatsbosbe-
heer is daarnaast zelf verantwoordelijk voor de juiste 
waterkwantiteit. In de schouw wordt dit gebied niet 
meegenomen. 

Legitimeren bij de paleispoort
Eigenlijk valt paleis Huis ten Bosch ook binnen het 
schouwgebied Mariahoeve. Voordat schouwmeesters  
echter toegang tot de paleistuin krijgen moet er een 
accreditatie en begeleiding geregeld worden. Dat kost 
zoveel tijd dat het slechts eens in de paar jaar wordt 
georganiseerd. Ervaring leert dat de tuinman het 
onderhoud van de sloten prima uitvoert. Dit jaar slaan 
de schouwmeesters het paleis dus over. 
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Jeugdig beheer in Scheveningse Bosjes

Begin november is de heruitgave van vijf historische 
natuurdocumentaires van cineast Jan van den 

Ende en Monique van den Broek verschenen. Het gaat 
om de films: Ooievaars Natuurlijk (2002), Clingendael  
(1999), Den Haag Natuurlijk (1986), Natuur Nabij (1997) 
en Struinen door de duinen (2002).
De films, die eerder op video uitkwamen, zijn nu geres-
taureerd en gedigitaliseerd en staan gezamenlijk op één 
DVD.  De natuurdocumentaires zijn weliswaar al wat 
ouder, maar geenszins gedateerd. De rustige filmtech-
niek van het oude celluloid geeft prachtige beelden te 
zien van landschappen met close-ups tot in de nesten. 
Ooievaars Natuurlijk vertelt ons het verhaal van de 
terugkomst van de ooievaars in Nederland en volgt de 
vogels op hun trek naar Afrika.
Clingendael voert terug in de historie van het landgoed, 

het ontstaan, zijn bewoners en de ontwikkelingen
Den Haag Natuurlijk is 26 jaar geleden gemaakt 
en geeft een verrassende terugblik op de kwa-
liteit van het stedelijk groen in de jaren tach-
tig van de vorige eeuw.
Natuur Nabij maakt ons bewust van de over-
levingsdrang van flora en fauna in de stedelijke 
omgeving. De stad kent vele bedreigingen, maar 
biedt zeker ook nieuwe kansen voor natuur.
Struinen door de duinen is een compilatie van duin-
films en geeft een mooi beeld van het duinen-oeuvre 
van Jan en Monique.
De documentaires zijn ieder niet langer dan 30 minuten. 
Zowel in het Nederlands als in het Engels ingesproken.
Te bestellen bij de AVN-uitgeverij (zie achterpagina)
Een mooi cadeautje voor onder de kerstboomu

Historische natuurfilms gedigitaliseerd

Bomen Laan van Meerdervoort behouden?

De kans is groot dat de bomen langs de trambaan van de Laan van Meer-
dervoort behouden blijven. Tijdens de behandeling in de raadscommissie 

‘Leefbaarheid’ kwam de PvdA op verzoek van de wijkbewoners met een tus-
senvoorstel voor herinrichting van deze laan. Hierbij worden voorlopig geen 
extra parkeervakken aangelegd langs de trambaan. 
Er leek een meerderheid in de raad voor dit voorstel te zijn en ook wethouder 
Smit van Verkeer denkt mee in die richting. De noodzaak voor extra parkeer-
plaatsen blijkt sinds de invoering van ‘Betaald Parkeren’ in de Vruchtenbuurt 
opeens minder urgent. Nu bewoners moeten betalen voor een parkeerplek 
zijn er weer veel plaatsen vrij. Uiteraard is ook de AVN blij met dit voorstel. 
We hebben de wethouder en de raad dan ook direct laten weten dat we groot 
voorstander zijn van deze tussenoplossing. Met een klein voorbehoud, want 
de realiteit laat zien dat enkele populieren problemen veroorzaken door ern-
stige wortelopdruk in de wegverhardingufo
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Digitalisering werd gesponsord door:

Door: Aletta de Ruiter
Foto’s: Caroline de Jong

Op zaterdag 3 november, toen heel Nederland zich inzette op de Nationale Natuurwerkdag, werd ook een kavel  

in de Scheveningse Bosjes aangepakt door een flinke groep vrijwilligers. Onder de vijfentwintig aanmeldingen 

waren acht zeer jeugdige enthousiastelingen tussen de 6 en 12 jaar. Eigenlijk te jong volgens de richtlijnen van 

de organisatie. Maar wat hebben ze hard gewerkt!

Het weer beloofde niet veel goeds, maar zoals vaak 
kan een beetje geluk een belangrijke rol spelen 

bij het succes van zo’n buitendag. De buien vielen net 
tijdens de lunch en toen zaten we binnen. Voor het 
eerst tijdens de 12-jarige geschiedenis van de Natio-
nale Natuurwerkdag werd er een Haagse versie geor-
ganiseerd. Onder aanvoering van Landschapsbeheer 
Zuid-Holland leverden de groene verenigingen AVN, 
IVN, Haagse vogelbescherming en de gemeentelijke 
groenbeheerders ervaren begeleiders om de Haagse 
deelnemers te helpen bij het bosbeheer in de Scheve-
ningse Bosjes.
Voor deze dag was een kavel uitgezocht waar veel 
esdoornopschot het bos domineert. Dunne lange sta-
ken met een kleine kroon die goed met de handzaag te 
bewerken zijn. Het resultaat geeft meer licht in het bos 
zodat de onderbegroeiing betere groeikansen krijgt. 

Voor de organisatie was het een verrassing dat zich 
zoveel kinderen hadden opgegeven. Die verrassing 
werd alleen maar groter toen deze enthousiaste jon-
gens niet onbekend bleken met het werk. Gewapend 
met een dik touw en een eigen zaag kwamen ze binnen 
op de verzamelplek bij de groenpost van Omnigroen. 
Gelukkig waren daar ook kleine maatjes werkhand-
schoenen beschikbaar. Om even af te tasten hoe de 
kinderen zich in het werk zouden gedragen, mochten 

ze voorzichtig beginnen met een snoeischaar. Maar 
al snel werd het touw in de boom vastgemaakt en 
wilden ze ook het stoere werk doen. ‘Juf’ had ogen en 
oren van voren en van achter nodig om het enthousi-
asme in goede banen te leiden. Maar toen de afspra-
ken waren gemaakt en de taken verdeeld, liep het 
werk als een goed geolied machientje.
Eerst nog op kinderformaat met dunne sprieten, 
maar allengs werden dikkere staken geveld. De trek-
kers zochten de beste valrichting uit en hielden het 
touw strak. De kappers zaagden een wigje uit de 
stam en daarna aan de andere kant de kapsnede. 
De wakers keken of er niemand in de weg liep en 
de knippers snoeiden de gevallen boomkruin snel in 
kleine stukjes. Het snoeihout mocht in het bos blij-
ven, maar gezamenlijk voerden ze hun boomstam 
af naar de verzamelplaats bij de weg. Zo viel de ene 
esdoorn na de andere ten prooi aan deze stoere 
mannen. De zweetdruppeltjes stonden al snel aan 
de binnenkant van hun veiligheidsbrillen, die daar-
door een stuk minder veilig werden en uiteindelijk 
op de grote hoop belandden. ‘Juf’ liep zich de benen 
uit het lijf om al die harde werkers in de gaten te 
houden. “Wanneer mogen we weer komen zagen?”, 
klonk het na afloop uit acht monden. Daar moet de 
organisatie nog even over nadenken. Maar deze suc-
cesdag vraagt zeker om herhalingu 
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Houtsnippen gesnapt

Dit is het seizoen van houtsnippen in de stad. Als je goed oplet 
kun je ze op de gekste plekken tegenkomen.  Alhoewel deze 

snip een echte bosvogel is, willen ze in hun drang om in het najaar 
op trek te gaan, nog wel eens ’s avonds zigzaggend in de stad waar-
genomen worden. Ze maken dan gebruik van bosschages 
om met de nodige camouflage toch veilig langs het 
drukke stadsleven te schichten. Raken ze de 
weg kwijt, dan belanden ze vaak onfor-
tuinlijk tegen een gevel, want een-
maal in paniek blijft er weinig over 
van hun richtinggevoel.
Houtsnippen zijn niet zeld-
zaam in Nederland. In 
Meijendel broeden ze in de 
binnenduinbossen van 
Duinrell en Kievitsduin. 
Maar omdat het een 
schuwe vogel is die hoofd-
zakelijk alleen in de sche-
mering tevoorschijn komt, 
zullen weinig mensen hem 
in levende lijve tegenkomen. 
Totdat… je al bladeren schop-
pend in de herfst door het bos 
struint en opeens vlak voor je 
voeten een houtsnip ziet opvlie-
gen. Ze blijven meestal tot het laatste 
moment in dekking. De schrik zal daarom 
bij beide partijen even groot zijn omdat het 
opvliegen met veel fladderend misbaar gepaard 
gaat. Duikt de vogel weer naar een volgende schuilplek, dan 
moet je van goeden huize komen om zijn camouflagekleuren tussen 
de herfstbladeren te ontdekken. Hij of zij ziet jou in iedere geval als 

eerste, want de bolle, enigszins uitpuilende ogen zitten hoog in de 
schedel en kunnen de omgeving dus in panoramaview overzien.   De 
houtsnip is familie van de watersnip, de poelsnip en het bokje. Maar 
hij zal zijn verwanten niet snel in het veld tegenkomen omdat de 

houtsnip als enige soort een echte bosvogel is en de andere 
snippen meer  van weiden en wateren houden.  

Sinds de nieuwe Flora- en faunawet uit 2002 
mag er in Nederland niet meer op snippen 

gejaagd worden. Maar daarvoor was 
deze vogel onder jagers een geliefde 

prooi. Vanwege zijn zigzagvlucht 
moeilijk te raken en daardoor 

een echt prestige object. Het 
is echt wild, met zeer aro-
matisch vlees. In België en 
Frankrijk staat de vogel in 
het winterseizoen nog altijd 
op het menu van de betere 
restaurants. De vogels die 
in Nederland broeden zijn 

dus, totdat het jachtseizoen 
medio februari sluit,  aller-

minst veilig bij onze Europese 
buren. In het Haagse vogelasiel 

aan de Heliotrooplaan worden in 
het trekseizoen nogal eens wat hout-

snippen binnengebracht. Moeilijk te 
verplegen, zelfs als ze niks mankeren gaan 

ze in gevangenschap makkelijk dood. Het is dus 
zaak om ze zo snel mogelijk op te lappen en weer naar 

hun natuurlijke leefomgeving terug te brengen. ’s Avonds tegen 
schemering op een humusrijk bosgrondje waar veel regenwormen 
in de grond zitten. Binnen een tel zijn ze uit het zicht verdwenenu

Door: Aletta de Ruiter en Adri Remeeus 
tekening:  Ed Hazebroek 

Boekbespreking

Door: dr. Frans Beekman

Centraal in deze aantrekkelijke gids staan drie 
grote wandelingen door de Vogelwijk, waarin 

‘alle’ bomen en struiken in de tuinen en langs de stra-
ten aan bod komen, toegelicht met veel wetenswaar-
digheden en foto’s. Deze documentatie neemt bijna 
de helft van het boek in beslag en geeft een waardevol 
actueel overzicht. Het nodigt echt uit om zelf de wan-
delingen door de fraaie woonwijk langs de Westdui-
nen te gaan maken.
Inleidend zijn er hoofdstukken over de ontstaans-
geschiedenis en over het stedenbouwkundig idee 
‘tuinstad’. De altijd vrij lastig uit te leggen geologie 
wordt toegelicht met functionele kaartjes: let eens op 
de merkwaardige hoek die de Vogelwijk ten opzichte 
van de kust maakt (blz. 21). De zin over een mogelijke 
opening naar zee die ‘ter hoogte van Kijkduin door 
zandgolven van de Kleine IJstijd is afgesloten’ zal voor 
de gemiddelde lezer onbegrijpelijk zijn en is bovendien 
onjuist. Het verhaal over de tuinstad loopt soepeler 
en zal velen boeien. Dit stedenbouwkundige concept 
was een reactie op de misère van de Engelse industrie-
steden in de negentiende eeuw. Aanvankelijk heette 
de Vogelwijk zelfs ‘Tuinstadwijk Houtrust’. De kaartjes 
op blz. 31 en blz. 129 zijn helaas als ‘postzegels’ afge-
drukt: veel te klein en meer geschikt in de winkel van 
een opticiën.
De laatste vijftig bladzijden gaan over de natuurgebie-
den nabij de Vogelwijk: Westduinpark, Bosjes van Poot, 
Haagse Beek, Bosjes van Pex, Wapendal en Afvoer-

kanaal. Het geeft nuttige infor-
matie en is goed leesbaar. Ook de 
ruimtelijke ordening komt aan de 
orde. Een enkele keer wordt wat 
zuur teruggekeken op verloren 
acties. Het boekje eindigt met 
een bomenregister en tegel-
register van bijzondere bomen 
met hun naam op het trottoir. 
Er is ook een uitgebreide lite-
ratuurlijst, waarin merkwaar-
dig genoeg het uitstekende 
boek ‘De Haagse Beek’ door 
Maarten van Doorn en Jaap 
Mennema ontbreekt. 
Aanbevolen voor iedere 
natuur- en bomenliefheb-
ber in ‘s-Gravenhage en 
omstrekenu

Vogelwijk Den Haag 
Natuur in en rond een tuinstad. Een ontdekking. 
Auteurs: Clara Visser en Lydia Conens, Uitgave Bomencommissie Vogelwijk, Den Haag 2012, 176 blz. Prijs € 12,50  ISBN 978-90-75437-00-3
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Het verbeteren van de ecologie in de stad is voor de AVN een belangrijke doelstelling. Naast de 

gecultiveerde planten die volop in de stad aanwezig zijn, geeft de aanwezigheid van inheemse 

planten indirect een verbetering van de leefomstandigheden van de dierlijke inwoners. Bovendien 

verbinden ecologische corridors en steppingstones de grote groengebieden. 

Bewoners boos over ecologische ingreep

Foto boven:

De bosingreep aan de Rustenburgweg 
na oplevering. Het oorspronkelijke duin-
reliëf met de diep ingegraven Haagse 
Beek is weer zichtbaar. Nieuwe inheemse 
bomen en struiken zullen in het voor-
jaar volume geven aan het groen.

Foto: Ank Beekman

Foto links:

Bosgroen aan de Van Lanscroonstraat voor 
de ingreep. Esdoornblad kleurt prachtig 
geel in de herfst.   Foto: Joost Gieskes

 

De AVN heeft er vaak bij de gemeentelijke beleids-
makers op aangedrongen om de kwaliteit van de 

plantsoenen, parken en bossen ecologisch te verbe-
teren. Dat is ook de landelijke trend. Daar waar het 
verbindingszones betreft, worden bosplantsoenen 
met gecultiveerde inrichting successievelijk vervan-
gen door planten die van inheemse origine zijn en 
daardoor natuurlijker in het landschap thuishoren. 
De gemeente  Den Haag geeft daar richting aan in de 
Nota Ecologische verbindingszones uit 2008.

Ecologische opknapbeurt
Onlangs waren twee bosplantsoenen aan de beurt 
waar veel Amerikaanse sneeuwbes in de onderbe-
groeiing staat en de Noorse esdoorn het bomenbe-
stand domineert. Het eerste gebied ligt rond de laatste 
kronkel van de Haagse Beek, ingeklemd tussen Buiten-
rustweg en Rustenburgweg. Dit stukje duinbos had 
dringend een opknapbeurt nodig. De sneeuwbes woe-
kerde door de hele struiklaag en groeide over de beek 
heen die daardoor nauwelijks meer zichtbaar was. 
Het opschot van de esdoorn werd flink uitgedund en 
de gecultiveerde sneeuwbes vervangen door inheemse 
struiken als meidoorn, sleedoorn, vlier, sporkehout en 
kardinaalsmuts. De bloesem van die struiken trekt in 
het voorjaar veel insecten en de bessen geven in het 
najaar voedsel aan de vogels. Verder zijn de paden her-
steld zodat er geen struikelpartijen meer plaatsvinden. 
Door lucht en licht zal dit bosparkje weer mooi uit-
groeien. Iedereen blij.

Werk stilgelegd
Minder blij waren de bewoners van het Benoorden-
hout toen in de tweede week van november de aan-
nemer onverwacht de schop in het bosparkje aan de 
Van Lanscroonstraat zette. Deze bosstrook maakt vol-

gens de Nota Ecologische verbindingszones deel uit 
van de ‘Houtzone’.  Ook hier veel esdoornopschot en 
een woekerende sneeuwbes in de struiklaag. Maar het 
bosje oogde vanaf de buitenkant nog niet versleten 
en dankzij het milde weer stonden uitgerekend de 
esdoorns prachtig in herfstkleur. 
Via een brief waren de direct omwonenden gewaar-
schuwd voor eventuele overlast door onderhoudswerk 
in het groen. Die boodschap bleek iets te bescheiden 
geformuleerd. Geen wonder dat de buurt schrok toen 
de aannemer met een grijper alle struiken uit de grond 
trok. De helft van het bosje was reeds uitgedund toen 
de wijkvereniging bij de wethouder aan de bel trok en 
het werk vervolgens werd stilgelegd. 

Risicovolle stagnatie
Stilleggen van projectuitvoeringen is echter een kost-
bare zaak. Ook als er niet gewerkt wordt, moet er  
namelijk worden doorbetaald. Als het werk lang stag-
neert bestaat zelfs het risico dat het budget opraakt 
zonder dat het werk gereed komt. Bovendien staat in 
november de winter voor de deur en tijdens vorst kun 
je geen struiken planten. Zaak dus om snel tot overleg 
te komen.
De boosheid van de wijkvereniging en bewoners 
bleek uiteindelijk ontstaan omdat ze niet voldoende 
waren voorgelicht. Dat misverstand werd op een 
koude maandagochtend na een goed gesprek met de 
opdrachtgevers van de gemeente ter plaatse rechtge-
zet. De uitleg over het noodzakelijke bosonderhoud 
werd duidelijk en na een excuusbrief aan de omwo-
nenden kon de aannemer weer verder.

Communicatie belangrijk
Uit bovenstaande casus blijkt opnieuw dat goede 

communicatie met wijkbewoners en belangenpartijen 
voor de gemeente zeer belangrijk is. Communicatie is 
de olie tussen de raderen van de projectuitvoering. Als 
het ontbreekt loopt het werk klem. Gelukkig is er de 
laatste jaren een steeds betere verstandhouding tus-
sen belangenpartijen en de gemeente ontstaan. Zowel 
op het niveau van overkoepelend gemeentebeleid als 
bij stadsdeelprojecten worden belangenpartijen uit-
genodigd voor een vooroverleg. Naast de informatie 
over het project kunnen de betrokkenen dan ook 
vooraf hun eigen ervaringen omtrent de omgeving 
delen met de beleidsambtenaren.  Nuttig en con-
structief. Incidenten als in dit voorbeeld komen dan 
ook steeds minder vooru

Door: de redactie

Van de portefeuillehouders
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Wat er was:
Een parkduin met kalkrijk zand 
overwoekerd door struweel.
Hoofdzakelijk abeel, rimpelroos, 
braam, duindoorn, sneeuwbes, 
esdoorn en grassen. Doorsneden 
met asfaltpaden afgezet met 
prikkeldraad. 

Wat er moet komen:
Dynamische duinontwikkeling met 
embryonale- en paraboolduinen, natte 
duinvalleien met kruidvegetatie en ver-
breding van het habitattype grijsduin. 
De nieuwe vegetatie laat nog even 
op zich wachten, maar de dynamiek 
is gerealiseerd.  Nadeel is dat het stui-
vende zand ook de bunkercomplexen 
uit de Tweede Wereldoorlog blootlegt. 

Natura-2000 duinherstel
Niet iedereen zal deze ingrepen 
als natuurherstel begrijpen. 
Verwijderen van planten en 
humuslaag zet deze duinen 100 
jaar terug in de tijd. Toch zal de 
nieuwe vegetatie straks gevari-
eerdere duinnatuur opleveren 
dan de ruige struwelen op deze 
pagina. We blijven het volgen.

Foto’s: André Smit, Aletta de RuiterWestduinpark in beweging
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ContactgegevensRectificaties

Portefeuillehouders AVN
Aletta de Ruiter Bewonersprojecten, West-/Oostduinen
Jaap van Loenen Duinoord, Bomen
Ysbrand Feeke Zoetermeer
Arnim van Oorschot Leijenburg
Caroline de Jong-Boon Van Stolkpark, Scheveningse Bosjes
Joost Gieskes Benoordenhout, Reigersbergen
Mart Kaastra Internationaal Strafhof
Daphne Nicolai Zorgvliet, NWHR, Internationale zone
Bart Achterkamp Ecologie
Jos Verhoeff Kijkduin, Scheveningen haven
Tim de Frel Mariahoeve, Haagse Bos
Fer von der Assen Duivenvoordsepolder

Coördinatoren
Bas Steenks Boomzaken en kapvergunningen
Marti Terpstra Groenwerkgroep Solleveld
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

Deze uitgave wordt met een financiële bijdrage gesponsord door Zijlstra Drukwerk /Senz Grafische Media 
www.groengeproduceerd.nl

Aantal foutjes 
Bij de productie van de vorige Haagwinde zijn er een 
aantal foutjes opgetreden  waarvoor we u onze veront-
schuldigingen willen aanbieden.

Verwarrende datum
Het zal u zijn opgevallen dat er bij het vorige num-
mer van Haagwinde een extra magazine was gevoegd. 
U kreeg naast het reguliere nummer ook een special 
die verslag deed van de activiteiten rond de jubileum-
conferentie van de AVN. Het onderwerp was ‘Haagse 
Bufferzones’. De redactie heeft lang getwijfeld welk 
volgnummer de special moest krijgen. De vaste lay-
out van de voorpagina laat niet veel ruimte voor afwij-
kingen. Uiteindelijk hebben we besloten om gewoon 
door te nummeren. De special kreeg 03 en het gewone 
herfstnummer werd 04. Om portokosten te besparen 
werden beide nummers tegelijk verstuurd. Tot zoverre 
de logica. Niet logisch was het feit dat tijdens de lay-
out van nummer 04 vergeten is om de naam van de 
maand te wijzigen in september. Nu stond daar juni 
en dat kwam velen vreemd over. En daar had u hele-
maal gelijk in. Gelukkig staat de juiste datum wel in 
het binnenwerk en hebben we de digitale versie op de 
website snel aangepast.

Foute adressering op acceptgiro
Leden die in september hun contributie nog niet heb-
ben voldaan krijgen traditioneel bij het herfstnum-
mer een herinneringsnota. Helaas sloop ook daar een 
foutje in. De mailingcomputer van de drukkerij maakte 

een hikje waardoor de adressen op de acceptgiro niet 
overeen kwamen met de adressticker. Alle herinne-
ringsnota’s zijn daardoor verkeerd bezorgd. En dat gaf 
heel veel overlast, zowel bij onze leden als bij het secre-
tariaat en de ledenadministratie van de AVN.
De drukkerij heeft zo snel mogelijk nieuwe herin-
neringen uitgestuurd waarin we al excuses hebben 
gemaakt. Maar voor allen die keurig op tijd betaald 
hadden en toch een (foute) herinneringsnota kregen, 
willen we graag opnieuw onze excuses aanbieden.

Teveel zandkorrels in artikel Zandmotor
Dit foutje zal weinigen zijn opgevallen, maar voor de 
deskundigen onder u wil ik het hierbij  toch even recht-
zetten. In het artikel werd gesproken van 400 miljoen 
kuub zand. Dat was een beetje aan de ruime kant. De 
Zandmotor is opgespoten met 21,5 miljoen kuub zand. 
Waarschijnlijk spoelt en waait het in de loop der jaren  
bijna allemaal weer weg.

Sponsoring door Fonds 1818
Haagwinde 03, het speciale nummer dat verslag deed 
van de AVN- conferentie Haagse Bufferzones kwam tot 
stand dankzij een financiële bijdrage van Fonds 1818. 
Dat waren we in dat nummer vergeten te vermelden,. 
We zijn Fonds 1818 uiteraard zeer erkentelijk voor de 
royale bijdrage.

Auteursvermelding
Bij het artikel “Schooltuinen naar wijkbewoners”  in 
Haagwinde nr. 4 stond abusievelijk de naam van Caro-
line de Jong als auteur. Dat moest  ‘de redactie’ zijn.



“Historische Zakatlas van het Haagse Groen”

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

€ 12,- (incl. verzendkosten)

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

Drie 
decennia 
duinen
Zeven duinfilms van 
Jan van den Ende
 en
Monique van den Broek

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

€ 10,- 
(incl. verzendkosten)

In de winter zijn er geen excursies

Vanaf maart is er weer een nieuw programma 

NIEUW

€ 10,- 
(incl. verzendkosten)

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

DVD
Ooievaars
Natuurlijk

+
Vier historische Haagse

Natuurfilms van 
Jan van den Ende

en
Monique van den Broek

Uitgeverij AVN 


