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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

Waartoe zijn we hier (nog) op aarde..., ik bedoel 
als AVN? Dit jaar is het alweer 87 jaar geleden 

dat de AVN werd opgericht. De aanleiding was de aan-
slag (aanleg tennisbanen) op natuurgebied Wapendal, 
nu Europees beschermd. Da’s mooi gelukt.
Nog steeds vinden we het een AVN-taak om aanslagen 
op het bestaande groen in de stad te voorkomen. Ook 
bemoeien we ons met het beheer van de groengebie-
den, het stadsgroen en het stadsbomenbestand. Heel 
nuttig. Maar de vraag naar de zin van het bestaan van 
de AVN, zie de aanhef van dit stukje, blijft toch nog 
wat knellen.
Het is ons namelijk in het lange bestaan van de AVN 
niet gelukt om de ongelijke verdeling van het groen 
over de stad enigermate te verzachten. Het verschil 
tussen ‘het zand’ en het ‘veen blijft hardnekkig ruim-
telijk onderscheidend, terwijl dat met meer gericht 
groenbeleid best wat minder had kunnen zijn. Er zijn 
nog steeds veel te veel boomloze straten en trooste-
loze buurten die al met één groenproject enorm zou-
den opfleuren. Bovendien zou het dan bewoners acti-
veren om zelf meer aan de slag te gaan in de publieke 
ruimte. Daar zijn elders in ons land goede voorbeelden 
van, ook in de vorm van burgerinitiatieven waar door 
de (landelijke) politiek veel belang aan  toegekend 
wordt. In Den Haag vormt de totstandkoming van 

Emma’s hof (Valkenboskwartier), en het eigen beheer 
daarvan door de bewoners uit de buurt, in dat opzicht 
vooralsnog een uitzondering. 
In de wetenschap dat er over een jaar gemeente-
raadsverkiezingen zullen worden gehouden en een 
jaar later het vigerende groenbeleidsplan afloopt, is 
er alle aanleiding om voor de verdere vergroening van 
de stad van nu af aan, verhevigde aandacht te vragen. 
Daarin zal mijns inziens de AVN zeker een rol dienen 
te spelen, vooral in samenwerking met de wijkver-
enigingen. Wat zeer van pas komt in die lobby is, dat 
sinds kort financieringsmodellen voor stedelijk groen 
zijn opgesteld waaruit blijkt dat er veel meer zoge-
naamde ‘baathouders’ zijn dan alleen de gemeente. 
Wanneer de vergroening gekoppeld wordt aan andere 
beleids-prioriteiten, zoals verduurzaming, waterber-
ging, bevordering gezondheid, zijn er opeens andere 
budgetten beschikbaar. Uit gerealiseerde projecten 
in binnen- en buitenland blijkt dan dat, uitgedrukt in 
geld  de baten vrijwel altijd hoger zijn dan de kosten.

Tot slot: ik vond ergens een mooie vergelijking, ‘waar 
eind 19de eeuw het riool ons van de tering redde, kan 
een groene stad ons afhelpen van obesitas en stress’. 
Laat dat ons hoger doel zijnu

Frits Prillevitz

Een hoger doel

Algemene ledenvergadering en lezing/excursie op zaterdag 27 april 2012
Plaats: Bergkerk, Daal en Bergselaan 50, 2565 AE Den Haag 
Zaal open vanaf 10.00 uur; 
Aanvang ALV: 10.30 uur; Lunch om 12.30 uur, Excursie of lezing 13.00 uur
Zie ook mededeling op pagina 22
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Aanslag op  groen  rond  Haga-ziekenhuis Leyweg
Begin februari van dit jaar werden bewoners, die rond het Haga ziekenhuis 

Leyweg wonen, onaangenaam verrast door de metamorfose die hun park in 

enkele dagen had ondergaan. Er bleken zo’n 190 bomen voor de bijl te zijn 

gegaan, inclusief het nodige struikgewas. Met grote machines pakt men zo’n 

klus efficiënt aan. Maar was dit wel nodig?

bouwkundig plan van het Florence Nightingale Park. 
Dit plan omvat o.a. de uitbreiding van het ziekenhuis, 
de ontwikkeling van circa 740 woningen en de nodige 
parkeervoorzieningen. Zo is er hoogbouw gepland 
aan de kant van de Leyweg, tot zelfs 70 meter hoogte. 
Verder ligt het in de bedoeling om een bouwblok te 
realiseren tussen ziekenhuis en de Escamplaan. Vooral 
dit laatste zal weer veel groen kosten. Het mag duide-
lijk zijn dat in verband met deze bouwplannen grote 
druk wordt uitgeoefend op de groenfuncties van het 
gebied. Inmiddels is er een concept van het ontwerp-
bestemmingsplan, waarop de AVN een zienswijze 
heeft ingediend. Zij participeert in een overleggroep, 
waarin deze plannen worden bekeken en beoordeeld. 
Dit ontwikkelingsproces zal nog veel tijd vergen. Echter 
de uitbreiding van het ziekenhuis is inmiddels gestart. 
En het is te verwachten dat ook deze bouwactiviteit 
ten koste zal gaan van het nodige groen.

Kapvergunning 
Al deze ontwikkelingen zijn voor de AVN zeker aan-
leiding om de kapvergunning kritisch te bekijken. De 
beschikking op deze vergunning werd 10 december 
2012 gepubliceerd. Uit de opgevraagde documentatie 
bleek al dat de aanvrager – de hoofdaannemer van 
het bouwproject – de gemeentelijke kapverordening 
onjuist heeft gehanteerd.
De vergunning betreft de kap van 142 bomen met een 
stamdiameter van 20 tot 90 cm, die staan vermeld in 
de bijgeleverde boominventarisatie. Verder staat in 
deze inventarisatie dat 56 bomen met een stamdia-
meter van 10 t/m 15 cm niet vergunningplichtig zijn. 

Dit klopt niet, omdat volgens de APV alle bomen van 
10 cm en dikker, alleen gekapt mogen worden, indien 
hiervoor een vergunning is aangevraagd en verleend. 
Deze 56 bomen zijn nu allemaal gekapt. We kunnen 
dus niet anders concluderen, dan dat deze bomen 
illegaal zijn omgezaagd. Volgens de vergunningaan-
vraag is de bomenkap noodzakelijk voor de inrichting 
van het bouwterrein, de renovatie en de nieuwbouw 
van het ziekenhuis en de herinrichting van het gebied. 
Voor een aantal bomen blijkt deze noodzaak niet uit 
de beschikbare tekeningen; dit zijn de tekening van 
de bouwplaatsinrichting en de beplantingstekening 
met alle geïnventariseerde bomen. Volgens de AVN is 
er geen noodzaak tot kap voor een drietal boomgroe-
pen, te weten:
A. Een groep van 21 moeraseiken met stamdiameter 
van 30 tot 45 cm. Deze staan in twee rijen langs voet-
pad en toegangsweg.
B. Dit betreft een rij van 10 iepen met stamdiameter 
van 50 cm. Deze bomen vormen een fraai laanbeeld en 
zijn een belangrijk onderdeel van de groenstructuur 
rondom het ziekenhuis.
C. Deze groep van 7 beeldbepalende bomen bestaat 
uit iepen, wilgen en een populier, met stamdiameters 
van 50 tot 90 cm.
Deze bomen ( A,B, en C ) zijn alle gezond en beeldbe-
palend en vormen belangrijke groenelementen op 
deze locatie, waar dus voorzichtig mee moet worden 
omgegaan.  

Bezwaarschrift: bomenkap toch uitgevoerd
Dit alles was voor de AVN aanleiding om bezwaar te 

Door: Bas Steenks Toen in 1973 het ziekenhuis Leyenburg – zoals dat 
toen heette – werd geopend, is in dezelfde periode 

rondom het gebouw een ruim park aangelegd, met 
de welluidende naam Florence Nightingale Park . Het 
park werd toegerust met waardevolle voorzieningen 
voor de (toekomstige) bewoners van de omringende 

wijken. De oudere wijk Leyenburg had 
en heeft nauwelijks groen en Houtwijk 
was net in ontwikkeling. Zo kwamen er 
schooltuinen, volkstuinen, een prachtige 
kinderboerderij en een ruime speeltuin. 
Kortom, een heel belangrijk stuk groen 
in een behoorlijk dichtbevolkt stadsdeel. 
Helaas bleek op zeker moment - begin 
jaren negentig -  dat groen moest wij-
ken voor woningbouw. De bouw van 
het wijkje Florence Nightingale slokte 
zo’n 25 % van het groengebied op, inclu-
sief de speeltuin. En dit zou slechts het 
begin zijn van een steeds verder afkal-
vend park.

Nieuwe ontwikkelingen
In augustus 2011 verscheen een steden-

maken tegen de kap van de onder A, B en C genoemde 
bomen. De aanvrager van de kapvergunning is op de 
hoogte gesteld van het AVN bezwaar. De beslissing 
over het bezwaarschrift zou nog enkele maanden 
kunnen duren.
We werden dus onaangenaam verrast toen bleek dat 
de aanvrager niet wilde wachten op het besluit van 
de Adviescommissie Bezwaarschriften en alvast was 
begonnen met het rooiwerk. Formeel is dit mogelijk, 
omdat een ingediend bezwaarschrift geen schorsende 
werking heeft op de verleende kapvergunning.
Deze uitgevoerde kap had alleen voorkomen kun-
nen worden, door het aanvragen van een voorlopige 
voorziening. Helaas was dit niet gebeurd. Maar niet 
alleen de AVN was erg teleurgesteld over deze gang 
van zaken, ook vele wijkbewoners, die hun (dagelijkse) 
wandeling door het Florence Nightingale Park maak-
ten waren verbaasd en verbolgen over deze kaalslag. 
De buurt was op geen enkele manier geïnformeerd 
over deze ingrijpende werkzaamheden en dat wekt 
alleen maar onbegripu

Foto boven:

Kaalslag in het Florence Nightingalepark 
en de meeste bomen illegaal gekapt

Foto links:

Ook de iepenlaan is inmiddels omgezaagd

Foto’s: Bas Steenks
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Meidenwerkdag op Belvedèreduin
Waren het in november alleen de jongens die zich tijdens de Nationale Natuur-

werkdag warm liepen met het zagen van esdoornopschot in de Scheveningse 

Bosjes, ditmaal lieten de meiden van zich spreken. Iets minder ervaren, maar 

met hetzelfde enthousiasme plantten ze bomen op het Belvedèreduin en 

zetten ze de zaag in de esdoorns. Als het de volgende jaren een beetje 
groeizaam weer is, zullen in tien stra-

ten van de wijk Bezuidenhout Midden rond 
iedere straatboom stokrozen groeien. Wat 
begonnen is als een probeersel in de De 
Carpentierstraat door bewoner Antoon 
Moonen lijkt nu te worden overgenomen 
door een zeer groot aantal buurtbewoners. 
In 2010 oogstte Moonen in enkele tuinen 
zaaddozen van de stokroos. In het voorjaar 
van 2011 zaaide hij in zijn eigen straat rond 
een aantal boomvoeten en kon vervolgens 
genieten van de kleurenpracht van de drie 
meter hoge stokrozen. Hij herhaalde deze 
actie in het voorjaar van 2012 op meer plek-
ken in de wijk, maar werd enkele weken 
later ontnuchterd toen bleek dat de schof-
felaars van de gemeente zijn kiemplanten 
als onkruid hadden verwijderd. 

Straat voor de mens
Via het AVN-secretariaat werd contact 
gezocht met de groenbeheerder van stads-
deel Haagse Hout. De schoffelbeurt bleek 
een misverstand, want het groenbeleid in 
dit stadsdeel staat juist zeer positief tegen-
over groene initiatieven van bewoners. Na 
overleg kon het project ‘Bloeiende boom-
spiegels’ aansluiten bij het stadsdeelpro-

ject ‘Straat voor de mens’. Hierbij worden 
bewoners door de gemeente ondersteund 
om dit soort kleine projecten in hun eigen 
buurt uit te voeren. De groenbeheerder 
van Haagse Hout zorgt dat het zaaigoed bij 
de volgende schoffelbeurt ontzien wordt. 
Bovendien zorgt het stadsdeel dat een aan-
tal boomspiegels vergroot wordt en dat er 
een laagje teelaarde rond de bomen wordt 
aangebracht opdat de zaden beter kiemen 
en wortel schieten. De bewoners zullen zelf 
het onderhoud van de opgroeiende planten 
voor hun rekening nemen.

Groeiend enthousiasme
Het idee dat in de De Carpentierstraat begon, 
heeft inmiddels aansluiting gevonden in 
veel meer straten in de wijk. Tijdens een 
rondje langs de voordeuren kreeg Antoon 
Moonen overal enthousiaste reacties. Als 
de zaadvoorraad toereikend is, groeien er in 
de zomer van 2013 in tien Bezuidenhoutse 
straten kleurige stokrozen in de stoeprand. 
Inmiddels is er ook uit andere stadsdelen 
interesse getoond voor dit project. Antoon  
heeft nu maar één grote zorg: hoe krijgt hij 
voldoende zaad bij elkaar om alle boomspie-
geltuintjes van planten te voorzien.
Meer informatie op www.stokrozen.nlu

Bloeiende boomspiegels
Op steeds meer plekken in Den Haag organiseren buurtbewoners hun eigen groene omge-

ving. In Bezuidenhout-Midden worden de voeten van straatbomen binnenkort omgetoverd 

tot minituintjes.

Door: Aletta de Ruiter
Foto: Reilly Moonen

Werken in het bos prikkelt de fantasie. Dat is 
vooral het geval als je nog kind bent en iedere 

handeling nieuw is en iedere gezaagde takkenbos een 
bedwongen berg lijkt. In navolging van het succes van 
de ‘kinderarbeid’ op 3 november, wilde de wijkvereni-
ging Van Stolkpark graag ook zo’n boswerkdag voor 
de jeugd organiseren.  Na lang aftasten werd het 20 
februari, een woensdagmiddag in de voorjaarsvakan-
tie waarop er niet gesport of muziekles genoten moest 
worden. Want de kinderen uit het Van Stolkpark heb-
ben het ook druk na schooltijd.

De omstandigheden waren in ieder opzicht het tegen-
overgestelde van de Natuurwerkdag. Toen regende het  
pijpenstelen en nu straalde de zon, toen kwamen er 
acht stoere zelfstandige jongetjes en nu veertien voor-
zichtige meisjes die zich graag lieten helpen. Maar hun 
ongeduld om te beginnen was hetzelfde. Tijdens de 
korte inleiding van de boswachter lag het gereedschap 
te lonken naast het plantgoed. De meiden konden niet 
wachten om het wortelgoed van lijsterbes en hazelaar 
in de plantgaten te stoppen en aan te vullen met een 
schep aarde. Dat de wortels ook echt onder de grond 
moesten en de aarde een klein duwtje nodig heeft 
om het boompje stevigheid te geven, moest een paar 

keer worden voorgedaan. De stemmetjes kwetterden 
hoog boven de aanwijzingen uit. Het leek wel een 
feestje met competentiedrang. Er werd gerend om de 
volgende  schep aarde. ‘Oh, er staan per ongeluk twee 
boompjes in een plantgat!’  Gauw weer uit de grond  
getrokken en ook het volgende gat gevuld.  Dit plant-
materiaal kan gelukkig tegen een stootje en anders 
doen de groenwerkers het morgen wel opnieuw. Het 
gaat om de bezigheid. De beleving om voor het eerst 
van je leven een boom te planten en in het bos te wer-
ken. En daarna mag je ook nog leren zagen. 

Ook op de Belvedère staan massa’s zaailingen van 
esdoorn, die veel te opdringerig groeien. Het zijn iele 
boompjes met duimdikke stammetjes, maar wel met 
een kruin op 8 meter hoogte. Dat lijkt makkelijk te vel-
len, maar die boompjes lijken wel van elastiek. Omdat 
in dit vroege voorjaar de sapstroom al op gang komt, 
zijn de houtvezels taai,  vooral bij die dunne sprieten. 
Is zo’n stammetje dan eenmaal doorgezaagd, blijft die 
kruin gewoon tussen de andere bomen hangen.

Het waren leerzame momenten voor de veertien 
dames en drie jonge heertjes die met rode konen aan 
het zagen waren. Wat er allemaal al niet bij komt kij-
ken voor zo’n stammetje op de houtstapel ligt...
Na zo’n anderhalf uur noeste arbeid was de meeste 
energie op en moest er bijgetankt worden. De koek en 
chocolademelk bij de buren maakten het bosfeestje 
compleet. Leuk initiatief van de wijkvereniging met 
medewerking van AVN, gemeentelijke groenbeheer-
der, boswachters en Omnigroenu
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Stadsnatuur vanaf de straat gezien

Strand en zeereep bij Kijkduin
De kust bij Kijkduin is in de afgelopen eeuw steeds meer bebouwd geraakt 

ten dienste van het toerisme. Na volledige afbraak door de Duitse bezetter in 

de Tweede Wereldoorlog volgde herstel, maar wel op een kleinere schaal dan 

in Scheveningen. Het strand met de in zee stekende golfbrekers verandert nu 

snel door zandsuppleties en de effecten van de Zandmotor. Hoe zal de natuur 

reageren?

Met de hulp van oude prentbriefkaarten kan men 
zich een beeld vormen van het vroegere land-

schap en dus ook van de zeereep tussen Kijkduin en 
Scheveningen. Deze voorste duinenrij naast het strand 
zag er in het begin van de twintigste eeuw anders uit. 
De toenmalige fotograaf zal niet gedacht hebben dat 
er iemand een eeuw later speciaal op de omgeving en 
de achtergrond van zijn opnamen zou letten.

Omstreeks 1890 begon vanuit Loosduinen het toe-
risme in Kijkduin met de bouw van de villa Zeezicht 
(met het slanke torentje) in 1888, het Zeehospitium 
op de voorgrond volgde in 1892. Het badhotel Koningin 
Wilhelmina van 1898 lag tussen beide gebouwen in. 
Er was toen nog nauwelijks bestrating en de duinen 
oogden natuurlijk. Het stuivende zand werd er vastge-
houden met helm en bosjes stro. Ondanks de aanleg 
van de Delflandse Hoofden op het strand na 1800 was 
er de hele negentiende eeuw sprake van duinafslag. 
Met de aanleg van de gebouwen op de zeereep nam 
men wel risico en dat zou later nog blijken.

Het prille toerisme was nog niet massaal: het ging 
om families die zich een verblijf in een hotel konden 
veroorloven, en zieken die de heilzame werking van 
de zeelucht zochten. Langs de zee zien we het natte 
strand, een zwin en het droge strand voor de zeereep. 
Dwars daarop liggen de Delflandse Hoofden die de 
golven moeten breken en de erosie van de duinkust 
vertragen. In de verte is het Zuiderhavenhoofd van 
Scheveningen te zien dat in 1904 tegelijk met de vis-
sershaven werd aangelegd.
Omstreeks 1970 lag het naoorloge Zeehospitium 
gevaarlijk dicht aan de rand van de zeereep. Door de 
afslag kwam de veenlaag in het verlengde van de Seg-
broekvallei op het strand aan de oppervlakte. Archeo-
logen vonden er scherven uit de IJzertijd. Deze kritieke 
situatie was eigenlijk het begin van de grootschalige 
strandophoging en verdere kustversterking van de 
Delflandse kust.

Stille strand
Voor de eenvoudiger families was er het Stille strand. 
Met verkleedtenten en windschermen werd een tij-
delijk verblijf opgebouwd. In witte hemden en onder-
jurken lag men op het strand van de zon en de bui-
tenlucht te genieten. In de tent zit zelfs iemand een 
boek te lezen!

De zeereep vertoont lage zandkopjes met helm en 
daartussen uitgesleten zandgeulen. Later zou het 
Hoogheemraadschap van Delfland de duinhelling 
gaan afvlakken en strak met helm bepoten. Deze 
kunstmatige zeereep groeide zo omhoog en werd 
beschermd met prikkeldraad. De laatste jaren komt 
overigens het beeld van 1920 weer terug, omdat door 
de zandsuppleties de buitenste duinen aan de strand-
kant weer aangroeien. Het is wel de bedoeling dit pro-
ces z’n gang te laten gaan en niet steeds in te grijpen 
met zandschuivers.

Vloedmerkplanten
In het milieu van stuivend zand groeien allerlei interes-
sante planten. Vrij algemeen is loogkruid en zeeraket, 
die nu ook op de Zandmotor groeien. Wat hoger staat 
biestarwegras en zandhaver.  Zeer fraai, en vroeger 
veel verzameld, is de blauwe zeedistel met grijsgroene 
stekelige bladeren. Ook groeit er veel akkermelkdistel. 
Ik herinner mij trouwens nog goed bij Kijkduin voor 
het eerst de gele hoornpapaver gezien te hebben. 
Verder zijn onderaan de zeereep zeepostelein, zee-
wolfsmelk en zeewinde te verwachten. Misschien zijn 

deze zogenaamde vloedmerkplanten er inmiddels al 
waargenomen?

Ecologische facelift
Achter het Stille strand ligt het Westduinpark dat 
momenteel een ecologische facelift krijgt, waarbij het 
dynamisch contact tussen strand en duin opnieuw 
tot stand kan komen. Diezelfde kansen zijn in Kijkduin 
en langs de kust richting Monster sterk verminderd 
door steeds meer bebouwing en bestrating en door 
de aanleg van het fietspad naar Ter Heijde bovenop de 
zeereep. Het is daardoor nauwelijks te verwachten dat 
de duinen op dat deel van de Delflandse kust in de toe-
komst hun natuurlijke aanblik -zoals op bovenstaande 
foto- terug zullen krijgen. u

Door: Frans Beekman

Foto links:

Oudste bebouwing op de zeereep van 
Kijkduin (1909). Uitgave H. van Noort, 
Loosduinen. Collectie F. Beekman

Foto boven:

Stille strand tussen Scheveningen en 
Kijkduin (1920). Uitgave B. Sjouke, 
Scheveningen. Collectie F. Beekman
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De meidoorn
met toepasselijke naam: de boom die doorns heeft en in mei bloeit 

De meidoorn, ook hagendoorn of steendoorn genoemd, is één van de meest 

bekende bomen. Het is een kleine boom met forse doorns, eigenaardig 

gelobde kleine blaadjes en een overweldigende bloei in het vroege voorjaar. 

De hele boom is dan in het wit gekleed en het lijkt wel of er een late sneeuw-

bui op is gevallen. De meidoorn behoort tot de familie der rosaceae.

Door: Jaap van Loenen
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Het is één van de oudste boomsoorten hier 
bekend, want er zijn zevenduizend jaar oude spo-

ren gevonden. Zelf kan de boom ook erg oud worden. 
Ooit werden er meer dan 400 jaarringen geteld!
De meidoorn kent honderden ondersoorten, die voor-
namelijk in Amerika voorkomen. Ze zijn nauwelijks te 
onderscheiden. Vooral door de onderlinge kruisingen, 
die voortdurend plaatsvinden, is een indeling vrijwel 
onmogelijk. Belangrijk voor ons zijn er echter maar 
twee, te weten: de éénstijlige- en de tweestijlige mei-
doorn, die weinig van elkaar verschillen, maar genoeg 
om ze te kunnen onderscheiden.

De éénstijlige meidoorn
Deze groeit het liefst op kalkrijke bodems waar hij 
veel licht krijgt. De éénstijlige meidoorn is vaak een 
struikachtige boom, maar op een gunstige plaats kan 
hij wel uitgroeien tot zo’n 10 meter hoogte.  Hij heeft 
kleine gelobde blaadjes en de bekende, nogal flinke 
doorns. De meeldraden zijn talrijk, er is echter slechts 
één stijl (stamper) die eindigt in het vruchtbeginsel. De 
bes heeft dus maar één pit.
Vaak zijn meerdere stammen wat om elkaar heen 

gevlochten. De vertakking is dicht en warrig en biedt 
daardoor een goed nestplaats voor vogels. De schors 
is grijsbruin en schilferig.
In de duinen is de boom goed vertegenwoordigd. Door 
het plaatselijke ruige klimaat neemt hij daar soms 
wonderlijke en bizarre vormen aan. De éénstijlige is 
goed te herkennen aan de geur van de bloesem. Die 
stinkt namelijk naar haring.

De tweestijlige meidoorn
Zoals gezegd,  verschilt die niet erg veel van de éénstij-
lige. De blaadjes zijn minder diep ingesneden en soms 
voorzien van een steunblaadje. Dat is een minuscuul 
blaadje onder aan de bladsteel bij de twijg. Het is een 
echte bosbewoner en de verspreiding is meer in het 
binnenland. In Engeland kent men hem als “Midland 
Thorn”.
Hij is ook wat kieskeuriger wat de groeiplaats betreft 
en prefereert wat rijkere, een beetje leemachtige 
grond. Ook onder gunstige omstandigheden blijft hij 
een kleine boom en wordt niet hoger dan 4,5 meter. 
Een belangrijk verschil is het bloempje, dat twee, soms 
drie stijlen bevat. In de vrucht vind je dan ook twee 
of drie zaden. De “bessen” zijn rood tot oranje-rood. 
In tegenstelling tot de éénstijlige, geuren de bloemen 
van de tweestijlige heerlijk zoet.

Bloeiwijze en bessen
De meidoorn is éénhuizig en heeft kleine witte bloem-
pjes met zowel meeldraden als stampers. 
De bevruchte bloemen geven rode tot paars-rode 

schijnbessen. Ook daarvan kunnen er overweldigend 
veel zijn en als de boom door een oktoberzonnetje 
gunstig wordt belicht, lijkt hij in vuur en vlam te staan. 
We spreken van schijnbessen als het eigenlijke zaadje 
omhuld is door een harde laag (steenvrucht). Je vindt 
dit soort bessen ook bij hulst en lijsterbes. Deze bessen 
worden door vogels gegeten en die zorgen daarmee 
voor de verspreiding van de zaden over grote afstan-
den.

Oude toepassing 
Vroeger werd de meidoorn vaak toegepast als afras-
teringen. Voordat het prikkeldraad was uitgevonden 
werden meidoornhagen aangeplant langs boom-
gaarden en landerijen om het vee en wild te weren. 
Omdat de boom zich gewillig laat snoeien, was hij 
daarvoor heel geschikt. Door de dichte groei en de 
stevige scherpe doorns was zo’n haag dan een vrijwel 
ondoordringbaar. Halverwege de vorige eeuw zijn er 
veel meidoorns verwijderd. Men dacht toen dat zij dra-
gers waren van een voor fruitbomen gevaarlijke ziekte, 
het bacterievuur. Later is dit weerlegd en bleek zelfs 
dat de soort daar juist heel goed tegen bestand is. Het 
kwaad was toen echter al geschied. 

Variëteiten
Bekende variëteit is de rode meidoorn, met rode of 
roze bloemen, de “Paul’s Scarlet”. Het is een tweestij-
lige meidoorn met diep rode, gevulde bloemen. In deze 
bloemen zitten weinig meeldraden, want die zijn gro-
tendeels vergroeid tot kroonblaadjes. Dit leidt wel tot 

bijzonder mooie bloemen, maar maakt de boom niet 
erg vruchtbaar. Er komen dan ook weinig of geen bes-
sen aan. Als straatbeplanting voldoet hij uitstekend 
en wordt vooral in nieuwbouwwijken veel toegepast. 

Gebruik hout, bloemen en bessen 
De meidoorn groeit langzaam en produceert een zeer 
sterke, dichte en harde houtsoort. Het wordt slechts op 
kleine schaal en voor heel bijzondere dingen gebruikt 
zoals fijn snijwerk, wandelstokken, eggetanden en 
kamraderen in molens.
Medicinaal bereid, dienden de bloemen voor de behan-
deling van hartkwalen en nierstenen. Meidoornbloe-
menthee zou helpen bij hoge bloeddruk. De melige 
bessen werden sinds de oertijd niet alleen door vogels, 
maar ook door mensen gegeten. Zij dienden tijdens de 
Eerste Wereldoorlog als koffiesurrogaat u

Foto links: bessen eenstijlige meidoorn

Foto rechts: bloei tweestijlige meidoorn
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koe hield en de bekende wondjes had. Hij verschool 
zich ’s avonds achter de heg en zag tot zijn verbazing 
twee forse egels op de in het gras gedrapeerde uier 
afstevenen. De voorpootjes pakten geroutineerd hun 
tepel en het smakken begon. Natuurlijk zullen twee 
500 gram zware egels geen uier leeglebberen, maar 
de mythe bleek dus een kern van waarheid te bevatten

Wat doet die egel op de weg?
Het mysterie van de platgereden egels behoeft uiter-
aard ook enige uitleg. Volgens de standaardwerken 
is het doodrijden van de egels het gevolg van hun 
gewoonte om zich bij naderend gevaar op te rollen, 
hierdoor zijn ze dan een dankbare prooi van de gulzige 
autoband. Nee, zegt Burton, ze hebben tenminste drie 
seconden nodig om zich op te rollen en tegen die tijd 
is de auto allang voorbij. Nauwkeurig fotograferen en 
tellen bracht aan het licht dat de meeste egels zich 
in eerste instantie naar het naderend gevaar keren 
en hun stekels opzetten. Opzij gesmakte slachtoffers 
vertonen bijna allemaal schade aan de schedel. Blijft 
de vraag, wat doen die egels daar op die gevaarlijke 
weg? Oversteken zonder links of rechts te kijken? En 
stoppen ze deze actie om -net als vossen, hazen en 
konijnen- verblind door de koplampen, te ‘bevriezen’. 
Dat zal wel een van de oorzaken zijn maar het ver-
klaart nog steeeds niet waarom er op sommige 
plaatsen zoveel omkomen. Volgens mij is het wegdek 
bezaaid met aangereden insecten en amfibieën. Iedere 
automobilist ziet op buitenwegen immers kauwtjes 
en spreeuwen op het wegdek scharrelen die pas op het 
laatste moment opvliegen. Het lijkt mij aannemelijk 

dat ‘s nachts de egels dit tafeltje dekje eer aan doen 
met de bekende desastreuze gevolgen.  

Andere vreemde gewoontes
Enfin, zo kan ik nog wel een hele Haagwinde volschrij-
ven over de egel en zijn vreemde gewoontes. Wat 
dacht u van eindeloos rondjes draaien, linksom en 
dan weer plotseling rechtsom met topsnelheden van 
7 kilometer per uur. Spiraal naar binnen of naar bui-
ten?  Wat is dat merkwaardige bespugen waarbij ste-
kelmans in zijn enthousiasme soms omrolt en allerlei 
blaadjes en bessen aan zijn stekels spietst. Ontdekte 
hij zo de mogelijkheid van het appeltjes pikken? En 
het gelik aan allerlei onlogische objecten zoals siga-
renpeukjes, stoelpoten en mensenvingers? Waar dient 
dat voor? Natuurlijk kan een egel net als poezen, ratten 
en muizen over een schutting lopen. De vraag is echter, 
hoe komt hij er op? En ja, zwemmen kan hij best, maar 
niet te lang want dan gaat ie dood door onderkoeling 
en uitputting. Genoeg raadsels die om een oplossing 
vragen. Neem een stoel mee en breng een nacht door 
in de tuin of boomgaard en wellicht heeft u een mooi 
verhaal voor dit onvolprezen tijdschriftu

In de Atlas van De Nederlandse Zoogdieren (1991), 
lezen we nog dat het appeltjes pikken en koeien mel-
ken op bijgeloof berust. Ook Wikipedia weet in 2011 
nog niets van het jarenlange onderzoek van de bio-
loog Maurice Burton. Hij visiteerde vele boeren op het 
Engelse platte land en ontdekte dat de soms eeuwen-
oude sprookjes op waarheid berusten. De appeldief 
werd door vele boeren betrapt en door de onderzoeker 
gefotografeerd en uitgebreid beschreven. De appels 
van de oude rassen waren, indien enigszins beurs, ide-
aal om ruggelings opgeduwd te worden tegen andere 
appels of stabiele objecten. Een terracotta egel uit de 
4e eeuw voor Christus, toont een egel met vele appels 
op zijn stekelrug. Aan de omvang te zien, gaat het 
waarschijnlijk om rottende mispels of kersen.

Melkende egels
Om de meldingen van kleine wondjes aan koeien-
tepels een oorzaak te geven, ging Burton veeartsen 
consulteren en boeren opzoeken die deze meldingen 
inbrachten. In de middeleeuwen kregen de egels de 
schuld van de teruglopende melkafgifte en werden 
ze te vuur en te zwaard bestreden. Uiteraard zonder 
effect op de melkafgifte. Het lukte onze nijvere onder-
zoeker niet om zelf getuige te zijn van een melkdief-
stal. Maar een proef met enkele egels bij een boer die 
de mysterieuze wondjes meldde, leverde echter een 
opmerkelijke uitkomst. De proefdieren zetten hun 
vlijmscherpe tandjes zonder mankeren in een met 
verse koeienmelk gevulde neptepel. Uiteindelijk vond 
Burton een veehouder die in zijn bongerd een Jersey 

Het mysterie egel
Hoewel het meest bekend als bruine vlek op het wegdek is onze egel, levend 

rondscharrelend in tuinen en bossen, rijkelijk voorzien van eigenschappen 

die in de meeste gevallen te fantastisch zijn om te geloven. Een incomplete 

opsomming van de al dan niet terechte eigenschappen en wandaden van onze 

nachtelijke scharrelaar doet vermoeden dat er toch wel iets aan de hand is 

met dit duistere dier.

Door: Frederik Hoogerhoud H ij zou onder andere zijn: een appeldief, een melk-
dief, een zwemmer, een verzuiper, een klimmer, 

een jager, een hardloper en een slaapwandelaar. Ver-
der schijnt hij een poetser zowel als viespeuk te zijn. 
Predicaten als: eierdief, schuttingwandelaar, sneeuw-
schuiver en vogelmoordenaar laten meer of minder 
aan de verbeelding over.  

Tekeningen: Frederik Hoogerhoud

Literatuurlijst:

The Hedgehog 
Maurice Burton 
Corgi Books 1969

Spectrums Dierenencyclopedie 
Red:   M. Burton 
Het Spectrum 1970
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Wil Den Haag een Park van Vrede?

Foto’s:

De professor Teldersweg vormt 
de grootste barrière in het Park

Door: Caroline Wigleven

De gemeente Den Haag heeft het plan opgevat om een aantal bestaande groengebieden samen te smeden tot 

een ‘Duurzaam Park van Vrede’. De gemeente zet hiermee het gehele gebied in als politiek, propagandistisch 

en economisch instrument in haar streven Den Haag te profileren als ‘Internationale Vredesstad’. Een aantal 

ontwerpbureaus is uitgenodigd om samen met verschillende belangengroepen over dit idee te gaan ‘dromen’.

De identiteit van Den Haag is gebaseerd op de ver-
wevenheid van de natuur met de stad. Een van 

de belangrijkste natuurlijke elementen in de stad is de 
verzameling grote groengebieden die nu ‘ontwikkeld’ 
dient te worden tot ‘Duurzaam Park van Vrede’.  Vanaf 
hier zullen we dit het Park noemen. De groengebieden 
waar het om gaat, zijn van fundamentele waarde voor 
de stad als geheel. Ze kunnen als het kapitaal van de 
stad beschouwd worden en moeten als zodanig -dus 
met historisch besef en respect voor het bestaande- 
behandeld worden. 

Droom of nachtmerrie
Men droomt van megalomane waterbassins, vlaggen-
parken, integratie van van alles en nog wat en wat dies 
meer zij. Maar de droom van de een is de droom van 
de ander niet, sterker nog: de droom van de een vormt 
niet zelden de nachtmerrie van de ander. Het gedroom 
gaat in feite uit van een volkomen verkeerd uitgangs-
punt: namelijk dat we er op los mogen fantaseren 
zonder het bestaande zorgvuldig te beschouwen. Met 
het gevaar dat we uit gebrek aan respect voor het 
bestaande, allerlei privé-fantasieën op dit waardevolle 
en kwetsbare gebied loslaten. Al dromende moeten 
we er zodoende voor oppassen het kind niet met het 
badwater weg te gooien. 
Vergelijkingen met situaties als het Vondelpark en 

Central Park, die tijdens de besprekingen gemaakt 
worden, zijn bij voorbaat kansloos. Deze 
mooie en goed functionerende par-
ken ontlenen hun kracht aan hun 
eigen ontstaansgeschiedenis 
die, vanzelfsprekend, voor 
ieder van deze voorbeel-
den uniek is. Ze zijn zo 
mooi bij de gratie van 
de identiteit die zich er 
ontwikkeld heeft en die 
specifiek is voor de ste-
den waarin ze gelegen 
zijn. En datzelfde geldt 
vanzelfsprekend voor het 
Haagse Park. Van kopieerge-
drag is in dit soort gevallen nog 
nooit iets of iemand beter gewor-
den. Stedelijke kwaliteit ontstaat nooit 
door na-aapgedrag. Het streven om dergelijke 
voorbeelden als het ware naar de Haagse situatie te 
transplanteren, berust dus op een misverstand. 
Om een goed resultaat te bereiken, zullen de 
bestaande kwaliteit van het gebied versterkt en de 
bestaande problemen opgelost moeten worden. Dat 
kan alleen door een goede analyse van de situatie 
te maken.

Analyse van het gebied
Het Haagse Park is een relatief zeer rustig landschappelijk 
element dat parallel ligt aan de kust en die een buffer vormt 
tussen de drukke binnenstad en de zee. Het was ooit als 
duingebied een aaneengesloten geheel. De aanwezigheid 
van de duinen is nog overal voelbaar en zichtbaar. :

hoogte-
verschil, zand 

met de bijbehorende 
vegetatie, eiken- en dennenbomen, 

relatieve rust, ruimte voor vogels, zoogdieren  et cetera.

In een groter verband vormt het Park samen met de Haagse 
Beek en Sorghvliet de ecologische schakel tussen de twee 
grote duingebieden die de stad begrenzen. Aan de ene kant 
zijn dat de Oostduinen. Via de Haagse Beek en de Bosjes van 

Poot is het aan de andere kant verbonden met de West-
duinen. 
In de loop van de tijd is het Park versnipperd geraakt. Het 
wordt doorsneden door een aantal brede wegen: de Sche-
veningseweg, de Plesmanweg en de Nieuwe Parklaan en 
ook het kanaal naar Scheveningen. Deze begrenzen de ver-
schillende delen. Vanzelfsprekend hebben ze een negatief 
effect op de langzaam verkeerroutes die de verschillende 
gebieden (zouden kunnen) verbinden en ook op de ver-

spreiding van planten en dieren. Ze zijn echter niets 
in vergelijking met de Professor Teldersweg. Deze 

vormt een welhaast onneembare barrière bin-
nen het gebied, zowel voor recreatief gebruik: 

de langzaam verkeerroutes als voor de fauna. 
De van Alkemadelaan is ook een barrière van 
het kaliber Teldersweg. Deze scheidt het Park 
van de Oostduinen.

Kansen vanuit realisme
Door de kwaliteiten van de verschillende delen 

zorgvuldig te analyseren en te benoemen en hier 
gebruik van te maken, kunnen kleine ingrepen voor-

gesteld worden die de afzonderlijke karakters van de 
groengebieden zullen versterken en waarmee de waarde 

van het gehele gebied verhoogd zal worden. Door het 
opheffen van infrastructurele barrières zal het gebied als 
een geheel gaan functioneren en kan de verbinding met 
de omgeving hersteld worden. Daarbij is de belangrijkste 
kans op verbetering het wegwerken van de twee grootste 
verkeersbarrières (Teldersweg en Van Alkemadelaan). Over-
kluizen of ondertunnelen van die verkeerstromen zou de 
grootste versnippering wegnemen. De gemeente heeft op 
voorhand al laten weten daar geen geld voor te hebben. 
Het is verstandig om de realiteit daarvan met open ogen te 
onderkennen, maar ook om creatief te blijven zoeken naar 
structurele oplossingenu

Het kaartje:

Het Park bestaat uit de Scheve-
ningse Bosjes, Sorghvliet, het Belve-
dèreduin, het Hubertusduin, Klein 
Zwitserland, het Westbroekpark 
en de Nieuwe Scheveningse Bosjes. 
Hoewel er overeenkomsten zijn, 
hebben ze ieder hun eigen waar-
devolle identiteit, die zichtbaar is 
in de verschillende manieren van 
(recreatief) gebruik, de ruimtelijk 
karakters en ecologische verschillen.
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Een bosplantsoen vol gele stippen

Het Wijndaelerplantsoen is jarenlang een inten-
sief dossier geweest binnen de AVN. Dit is zo’n 

groengebied in de stad dat gedeeltelijk geofferd werd 
voor bebouwing. Tussen 2004 tot 2008 is er daarom 
zeer veel actie ondernomen om dit voormalige bosper-
ceel van landgoed Meer en Bosch zoveel mogelijk te 
sparen. Niet alleen de nieuwbouw van de seniorenflat 
kostte een groot aantal bomen en de beste zoomvege-
tatie op de zonzijde, ook de HTM wilde er zijn trafosta-
tion voor Randstad Rail in wegmoffelen ten koste van 
historisch eikenhakhout.
Met veel overleg en overtuigingskracht is in 2008 
een compromis bereikt met de projectontwikkelaar 
van de seniorenflat. Er kwam een nieuw ontwerp met 
een kleinere voetprint van het gebouw, waardoor een 
groot deel van het  eikenhakhout gespaard kon blijven. 
De HTM trok zijn aanvraag in na protesten van de AVN.
Met deze voorgeschiedenis in herinnering was het 
daarom des temeer schrikken toen laatst bleek dat er 
opnieuw heel veel bomen in dit bosplantsoen gestipt 
waren om te worden gekapt.

Dunning
Bij eerste navraag bleek het om een dunning te gaan. 
Naast de gele stippen stonden er ook veel bomen met 
blauwe stippen. En dat zijn zogenaamde toekomst-
bomen die meer licht en ruimte moeten krijgen om 
voor de aankomende decennia gezond groot te kun-
nen groeien. De deskundige blesser die namens de 

Met enige regelmaat krijgt de AVN vragen van bezorgde leden over zaken die  

zich in het groen afspelen. Meestal gaat dat over bomen. Begin januari kwam 

er de melding dat het Wijndaelerplantsoen vol gele stippen stond.

gemeente de keus tussen blijvers en wijkers maakte,  
ging allereerst uit van de bosbouwkundige principes. 
Alle enigszins bouwvallige bomen kregen een gele stip 
en daarnaast ook volwassen bomen die in de buurt 
van een toekomstboom staan.  In totaal waren dat er 
234 kriskras door het hele bos. 

Zwaar verwaarloosd bosperceel
Tijdens de eerste sneeuwval in januari ging een comité 
van deskundigen van AVN en Haagse Vogelbescher-
ming op onderzoek uit om een second opinion te 
maken.  Het bos zag er met een 20 centimeter dik 
sneeuwtapijt maagdelijk uit. Daarbij stak het geel van  
de gestipte bomen wel heel schril af. Het leek alsof 
het halve bos was aangemerkt voor kap. Toen echter 
een week later  de sneeuw weer gesmolten was, werd 
duidelijk dat het hier om een zwaar verwaarloosd 
bosperceel gaat. Er staan bijna uitsluitend volwassen 
bomen. De onderbegroeiing en heesterlaag is uiterst 
eenzijdig, de paden zijn uitgesleten en overal ligt en 
hangt zwerfvuil. Plastic uit de bouw hangt zelfs op 
meerdere plekken hoog in de kruinen van eiken en 
esdoorns. Daar moet een hoogwerker aan te pas 
komen om het er weer uit te halen. Het werd duidelijk 
dat deze slechte omstandigheden ook moeten worden 
meegenomen in de second opinion. 

Wel of geen verjonging
Om een verwaarloosd bos weer vitaliteit te geven is 
het nodig om licht in het bos terug te brengen. De 
gesloten kroonlaag van het huidige bomenbestand 
werpt in de zomer een permanente schaduw op de 
bodem. Zonminnende struiken en bodembedekkers 
krijgen daarmee geen kans om te groeien. Dat is ook 

de reden dat er nu uitsluitend braam en klimop onder 
de bomen groeit. Ook onze conclusie is dat er zeker wel 
wat gedund mag worden. Maar dan moet er tegelijker-
tijd jonge aanplant worden aangebracht om het bos 
weer nieuwe levenskracht te geven. 
Die jonge aanplant was echter nog niet in de plannen 
opgenomen. De budgetten zijn in deze tijden van crisis 
beperkt en de groenbeheerder wilde eerst dunnen en 
opruimen en dan zien hoe er verder gehandeld kon 
worden. 
Voor de AVN was het belangrijk om het totale toe-
komstplaatje voor het bosplantsoen onder ogen te 
hebben. De keus van dunning wordt immers totaal 
anders als je weet of er iets voor in de plaats komt. 
Onze suggesties hiervoor schreven we in een brief aan 
de afdeling groenbeleid. Daarmee was de betrokken-
heid van deskundige belangenpartijen als de AVN en 
de Haagse Vogelbescherming direct duidelijk. 
Een afspraak in groot comité met blesser, ambtenaren 
en ook wijkorganisaties en enkele politici volgde.
Ditmaal konden we onder een stralend zonnetje dis-
cussieren over de noodzaak van kap, maar ook over het 
nut van minder vitale bomen in een bos. Daar maken 
holtebroeders als spechten en boomkruiper, maar ook 
vleermuizen immers graag gebruik van. Om dit te 
bewijzen zaten zes grote bonte spechten in koor te rof-
felen en vloog een zwarte roodstaart een boomholte 
in en uit. Hoog tussen de boomkruinen zagen we de 
nesten van Vlaamse gaai en ekster. Omdat deze vogels 
meerdere jaren achter elkaar dezelfde nesten gebrui-
ken, zijn die beschermd door de Flora en faunawet. Die 
bomen mogen dus so-wie-so niet gekapt worden. 

Boshyacinten als toegift
Deze discussie krijgt een week later een vervolg in 
klein comité om gezamenlijk enkele bomen weer te 

ontblessen. De gele stippen worden met zwart overge-
spoten ten teken dat ze toch mogen blijven staan. Bij 
andere bomen besluiten we om alleen de kroon eruit 
te halen en de stam te laten staan. Dat zorgt voor meer 
ecologische waarde in het bos.
Toch blijven de meeste stippen gewoon staan. Met de 
belofte dat het bos in het volgende plantseizoen ook 
nieuwe aanplant krijgt, de paden worden opgeknapt 
en het zwerfvuil wordt opgeruimd, vinden we dat we 
een mooi compromis bereikt hebben. De samenspraak 
heeft veel positief resultaat opgeleverd. 

Om de samenwerking positief af te sluiten heeft de 
AVN aangeboden om de onderbegroeiing voor het 
volgend voorjaar te verrijken met een flinke hoeveel-
heid boshyacinten. Als de bolletjes in oktober tijdens 
een PR-moment worden geplant, tooit de bosbodem in 
de opvolgende lentes blauw van deze stinzeplantenu 

Door: Aletta de Ruiter

Foto linkerpagina:

Ook deze gezonde volwassen 
els was gestipt. Later bleek het 
hele elzenbosje in aanmerking 
te komen voor verjonging. 
Dat geeft een verbeterde 
structuuropbouw in het bos

Foto boven:

Heel veel stippen op oud eiken-
hakhout. Dat roept vraagtekens 
op. Op de achtergrond verrijst 
de nieuwbouw en daar moet op 
last van de brandweer nog een 
extra strook worden uitgekapt.
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Waardevolle tuinboom

Er staat een boom voor mijn raam, Acer pseudoplatanus is zijn volle 
naam, maar ik spreek hem altijd aan met boom; dat geeft onze 

verhouding beter weer (vrij naar Jaap Fischer).  Net als Jaap hebben 
veel Hagenaars een boom voor hun raam. Helaas is de 
relatie tussen de boom en bewoner niet altijd posi-
tief en voelen sommigen zich verheven boven 
het groen dat onbelemmerd doorgroeit, 
het licht wegneemt en bovendien als 
dank voor het aangenaam verpozen 
elke herfst een pak stinkende bla-
deren achterlaat. Eén klager is 
genoeg om een kapvergunning 
te verkrijgen op grond van ‘te 
groot voor de standplaats’. Par-
ticulieren en woningbouwver-
enigingen lichten de belang-
hebbende omwonenden te 
laat of niet in over de voor-
genomen kap. De gemeente 
publiceert de kapaanvragen 
wel, maar waarschuwt de 
direct omwonenden niet. Dat 
betekent dat je tenminste weke-
lijks de gemeentelijke website 
moet doorworstelen om een even-
tueel dreigende kap tijdig te ontdek-
ken. De bezwaartermijn is zes weken. 
Indien u goed voorbereid wilt zijn om een 
bezwaar in te dienen, is het van belang dat 
u handtekeningen van meerdere omwonenden 
verzamelt ter ondersteuning van uw bezwaarschrift. 
Ook is het van belang te controleren of er geen vaste woon- of 
verblijfplaatsen van beschermde diersoorten in de boom zitten. Typi-
sche stadsboombewoners zijn: eksters, vleermuizen, spechten, zwarte 

kraaien etc. Dieren die nesten en holtes in de boom gebruiken die 
jaarlijks worden bezet. Ook als de boom tijdelijk in gebruik is, bijvoor-

beeld door een groep spreeuwen, is het weghalen van deze tijde-
lijke verblijfplaats in strijd met artikel 10 van de Flora- en 

faunawet. Als de spreeuwen ’s avonds neer willen 
strijken in hun boom en deze is er niet meer, 

dan is dat voor deze vogels zeer veront-
rustend en daarom is deze kap dan in 

strijd met het bovengenoemde arti-
kel. Echter, aan argumenten als ‘te 

dicht op de gevel’ of ‘duwt muur 
of fundament weg” is niet veel 
te doen. Ook de constatering; 
‘minder vitaal met kans op 
omvallen’, levert weinig kans 
op behoud. Toen ik zesender-
tig jaar geleden mijn huidige 
woning betrok, stond er in 
het binnentuincomplex een 
monumentale paardenkas-

tanje, die elk voorjaar afgela-
den was met bloesem. Behalve 

mijn huidige esdoorn stonden 
er nog drie van deze soort in de 

tuinen. De kastanje is in de loop 
der jaren tweemaal zeer drastisch 

gesnoeid en heeft die ingrepen niet 
overleefd. Verleden jaar is het inmiddels 

gevaarlijke restant weggezaagd. De andere 
esdoorns waren met 10 meter te groot voor hun 

standplaats en verdwenen een voor een. Mijn gratis 
zonnescherm, windbreker, luchtzuiveraar  en vogelparadijs is, 

na tweemaal opkronen, ondanks zijn 15 meter en dankzij een goede 
verhouding met de eigenaar en de buren de laatste der Mohikanenu

Door: Frederik Hoogerhoud
Foto: Bert Hoogerhoud Natuurbescherming in de stad

De Haagse groene verenigingen denken mee met de gemeente bij het beschermen van de stedelijke natuur. Samen bespreken 

ze de uitvoering van ontwikkel- of beheerplannen.  Meestal bekijken ze ook nog in het veld wat de beste oplossing is. Maar 

komt de gemeente die afspraken ook na bij de uitvoering?

‘Overlegplatform’ is de officiële naam die 
wordt gebruikt om de betrokkenheid 

van belangenorganisaties gestalte te geven. 
Eind jaren negentig is het samenspraakproces 
tussen overheden en de burger officieel wet-
telijk vastgelegd. Sindsdien zijn deze platforms 
onlosmakelijk verbonden met de totstandko-
ming van stedenbouwkundige ontwikkelingen 
en grote beheerplannen. De vertegenwoordi-
gers van groene belangenorganisaties zoals de 
AVN hebben hun agenda’s dan ook vol staan 
met afspraken om nieuwe beleidsplannen op 
de voet te volgen. 

Informeren of participeren
Allereerst zijn die platforms bedoeld om de 
belangenorganisaties te informeren. Afhan-
kelijk van de deskundigheid van de vertegen-
woordigers kan de status worden verhoogd 
naar participatie. Dan komt er wel wat meer 
bij kijken dan vrijblijvend aanschuiven aan de 
overlegtafel. Participeren betekent: eigen plan-
nen ontwikkelen en die matchen met de voor-
liggende overheidsplannen.  Dat deed de AVN 
in het vooroverleg voor Masterplan Kijkduin 

en kwam toen met de eigen visie “Landgoed 
Kijkduin”. Die vormde de tegenhanger voor de 
gemeentelijke stedenbouwkundige invulling 
van de badplaats en heeft veel  groenmin-
nende invloed  gehad op de verdere ontwikke-
ling van het projectgebied. Helaas is Master-
plan Kijkduin door de recessie weer in de ijskast 
verdwenen, maar de randvoorwaarden voor 
het bouwen op die locatie zijn nog steeds beïn-
vloed door de AVN-visie “Landgoed Kijkduin”.

Vriendelijke waakhond
De functie van de belangenpartijen bij de 
meeste overlegplatforms is echter die van 
vriendelijke waakhond. De overheid ontwik-
kelt en presenteert een plan en de belangen-
verenigingen leveren kennis vanuit de eigen 
bevinding en letten op eventuele manco’s in 
het ontwerp.
Het is een proces van geven en nemen dat in 
het gunstigste geval leidt tot een completer 
plan. Dat is in ieder geval de theorie. De prak-
tijk blijkt veel weerbarstiger. Het komt dan ook 
heel vaak voor dat afspraken uit de platform-
overleggen weer worden ingehaald door actu-

aliteiten die pas later in het ontwikkelproces 
naar voren komen.  Of, dat de afspraken die aan 
tafel gemaakt worden niet terecht komen in de 
omschrijving van het bestek voor de uitvoerder. 
In dat geval is alle moeite van het platform-
overleg voor niets geweest en treffen we toch 
omgezaagde bomen, kaal getrokken onderbe-
groeiing en grensoverschrijdende bebouwin-
gen op plekken die de belangenorganisaties 
graag hadden willen sparen. 

Daaruit moeten we niet concluderen dat 
natuurbescherming in de stad geen zin heeft. 
De aandacht die betrokken burgers voor het 
groenbeleid in de stad hebben, vindt altijd 
wel een klankbord bij de beleidsmakers. We 
houden elkaar scherp en leren voortdurend 
van iedere situatie. Bovendien is het samen-
spraakproces naar alle partijen toe zeer welwil-
lend. Hoe actiever en deskundiger de groene 
organisaties, hoe meer de betrokkenheid en 
de adviesmogelijkheden. De resultaten van 
natuurbescherming in de stad zijn in de loop 
van de laatste decennia dan ook zeker in het 
gemeentelijk beleid terug te vindenu

Door: Aletta de Ruiter
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Foto’s:  Jos Verhoeff

Afgelopen winter hebben we verschillende keren kunnen genieten van een witte wereld. Onder een 
strakblauwe hemel lag er half januari opeens 20 centimeter sneeuw in Den Haag en omgeving. 

Wintersporten was binnen handbereik en menigeen bond de langlaufskies onder voor een tocht door 
de duinen. Op de grillige eikenstammen in de Bosjes van Poot stoof de sneeuw in iedere plooi van de 
schors en dikke plokken bleven hangen in struiken.
Voor wie er van genoten heeft: hier nog een herinnering. En voor wie thuis bij de warme kachel bleef 
zitten: een impressie. Zo mooi was het in de Haagse duinenu

Winterimpressie Bosjes van Poot
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www.groengeproduceerd.nl

Algemene Ledenvergadering
Op zaterdag 27 april 2013 vind de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering plaats. Dit jaar op een andere loka-
tie. Het bestuur heeft  gastvrij onderdak gevonden in 
de grote zaal van de Bergkerk aan de Daal en Berg-
selaan. 50, 2565 AE Den Haag. Goed bereikbaar met 
openbaar vervoer en vrij parkeren aan de overkant van 
de weg.
De vergadering begint om 10.30 uur en eindigt om 
ca 12.30 uur. U bent vanaf 10.00 uur welkom voor de 
koffie. Traditiegetrouw nodigen we de deelnemers na 
afloop uit voor de lunch, waarna het programma ver-
volgt met een lezing, film of excursie naar Wapendal. 
De agenda en stukken voor de vergadering zijn vanaf 
10 april beschikbaar via de website www.avn.nl. 
Indien u geen internet heeft, kunt u de stukken tele-
fonisch opvragen bij het secretariaat 070-33.88.100.
In verband met de catering verzoeken we u om zich 
van te voren telefonisch of per email (info@avn.nl) op 
te geven u

Vernieuwde website www.avn.nl
De AVN is bezig met het vernieuwen van de website. 
Sinds 2008 hebben we een informatieve site waarop 
nieuws en algemene informatie van de vereniging 
beschikbaar is. Om onze leden en ook andere doelgroe-
pen actiever bij het Haagse natuurbeschermingswerk 
te betrekken, wordt er gewerkt aan een interactieve 
site waarop ook een meldpunt, een meningspeiler en 
een foto-uploader beschikbaar zijn. Om ruimte te bie-

den aan al deze nieuwe zaken is de breedte van de site 
inmiddels aangepast. 

Aanmelden voor digitale nieuwsbrief
Na enkele mislukte pogingen om een digitale nieuws-
brief te starten, is nu eindelijk een professionele 
nieuwsbrief ontwikkeld waarbij een automatische 
aan- en afmelding van deelnemende emailadressen 
is geregeld. De digitale nieuwsbrief verschijnt maan-
delijks per email. Indien u zich daarop gratis wilt abon-
neren, dan kunt u zich aanmelden via de website van 
de AVN. www.avn.nlu

Nieuwe dagtochten
Vanaf de maand mei gaat de AVN weer nieuwe dag-
tochten organiseren naar de groene buitegebieden 
tussen Den Haag en Leiden, Zoetermeer en Rotterdam.
Het succes van deze bustochten heeft zich in de afge-
lopen jubileumjaren bewezen. Het zijn kleine reisjes 
per midibus naar bijzondere plekken op het platte-
land. Daarbij is ook een korte wandeltocht inbegre-
pen. Minder mobiele mensen kunnen de wandeling 
met de bus overbruggen. De AVN organiseert deze 
reizen tegen kostprijs voor leden. Niet-leden betalen 
een tientje extra en krijgen daarbij een jaar lidmaat-
schap cadeau. 
Op dit moment wordt er nog druk georganiseerd, 
maar binnenkort kunt u de details lezen op de website 
www.avn.nl. U kunt zich daar ook opgeven. De inschrij-
ving wordt bevestigd zodra de betaling binnen isu



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

naar Groene Haagse Plekken waar de actualiteit iets te zien 

geeft. Kijk mee met de portefeuillehouders en ontdek zelf 

waarom natuurbescherming in de stad echt noodzakelijk is.

Zat.  23 maart 2013  Verzamelen 10.00 uur  Adres: koffietent de Prinsenvink, Kerkhoflaan, Den Haag
Verbindingen in het Scheveningse duinbos (2 uur)
Op dit moment heeft de gemeente plannen voor een ‘Internationaal Park van Vrede’ in Den Haag. Dat zijn in werkelijkheid de grote 
groengebieden rond de Scheveningse Bosjes. Verbinden en verbeteren is het motto, maar wat moet er allemaal veranderen om dit 
duinpark aantrekkelijker te maken. Portefeuillehouder Caroline de Jong laat u de knelpunten zien.

Zat.  13 april 2013  Verzamelen 10.00 uur  Adres: parkeerterrein Kievitsduin, Meijendelseweg, Wassenaar
Op zoek naar historische landbouwveldjes in Kijfhoek-Bierlap (3 uur)
Tot in de 19e eeuw werd er in de duinen volop geboerd. Nog komen we de resten van de aardappelakkertjes en roggeveldjes op 
verschillende plekken tegen. In de Kijfhoek en Bierlap (vergunningdeel Meijendel) gaan we op zoek naar de relicten van dit boeren- 
landschap. Excursieleider Maarten Smies kijkt onderweg natuurlijk ook naar vogels. 

Zat. 18 mei 2013  Verzamelen 10.00 uur  Adres: Savorin Lohmanlaan/paddenpad,
Landschapsexcursie in Westduinpark met archeologie (2 uur)
Er zijn nieuwe landschapsvormen in het Westduinpark. Door de zandverstuivingen komt allerlei oud materiaal aan de oppervlakte. 
Het zijn vooral scherven die het verhaal van historische bewoning in de duinen kunnen vertellen. Kijk mee met de archeologische 
werkgroep en zie welke geheimen het stuifzand prijsgeeft.  Excursieleider Bert van der Valk.

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

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

 
In maart en april 2013 rondvaarten 

per luxe sloep langs de Paleistuin, de 
Koninklijke Stallen en het Willemspark. 

Aan boord wordt verteld over 
de rijke historie van 

200 jaar Koninkrijk der Nederlanden,
de Oranjes en het varen over een unieke, 

vergeten waterweg tussen Paleis 
Noordeinde en Huis Ten Bosch.

Opstappen Toussaintkade 22

Reserveren bij:
info@willemsvaart.nl 
www.willemsvaart.nl

Paleizenroute langs de Prinsessetuin-Paleis Noordeinde en Paleis Huis ten Bosch (2 uur)

€  2,50 korting voor AVN-leden tegen inlevering van deze advertentie
NU:

€ 12,50 p.p. voor 2 uur

advertentie


