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Als het weer tijd wordt om dit voorwoord te 
mogen schrijven (dat over van alles mag gaan, als 

het maar “groen” is) dan zoek je naar inspiratie. Met 
het lezen van een paar kranten -toevallig tijdens de 
Haagse Week van de Duurzaamheid- kwam die inspi-
ratie er toch als vanzelf.

Duurzaam is een woord dat politici tegenwoordig 
graag en veelvuldig in de mond nemen. Verwarrend is 
dat voor duurzaam ook vaak het woord groen wordt 
gebruikt. Zo wordt in diezelfde week het duizendste 
zonnepaneel op het dak van de voormalige Caballe-
rofabriek geplaatst. Goeie duurzame actie want het 
levert ‘groene’ energie, waar dus niks groen aan is. En 
wat te zeggen van hetgeen er nog meer in die week 
plaatsvond, namelijk dat wethouder Boudewijn Revis 
er met de spuit op uittrok om iepen in te enten tegen 
de iepziekte. Goeie groene actie zult u denken, maar 
uiteindelijk zullen die geënte iepen ooit een keer het 
loodje leggen. Ondertussen hebben wetenschap-
pers o.a. in Wageningen iepsoorten ontwikkeld die 
immuun zijn voor de iepziekte. Een duurzame oplos-
sing dus. De klap op de vuurpijl in deze verwarrende 
omgeving van groen en duurzaam werd tenslotte 
gegeven door Staatssecretaris Sharon Dijksma, (onder 
andere verantwoordelijk voor natuur) toen zij in Den 
Haag het startsein gaf voor een campagne gericht op 

(en nou komt het) ‘de verduurzaming van tuinen en 
parken’. Verwarring ten top! Minder tegels en stenen 
in particuliere tuinen, dat begrijp ik, maar daar dringen 
waterschappen en gemeenten in verband met water-
overlast al langer op aan. Met een nieuw groen label, 
zelfs voor hele wijken moet het proces van verstening 
van tuinen gestopt worden. Maar verduurzaming van 
parken, hoe moet ik dat dan zien? Als dat betekent dat 
nooit en te nimmer bebouwing mag worden toege-
laten, dan is dat winst, maar ik vraag mij af of dat er 
mee bedoeld is. Als het alleen gaat om het gebruik van 
duurzaam materiaal voor bijvoorbeeld parkbanken, 
dan is dat veel te mager.

De Staatssecretaris had bij de officiële start van haar 
campagne in Madurodam (een huisje kreeg een groen 
dakje) nog een verrassing in petto: ‘in het natuurbeleid 
zal de nadruk minder liggen op bescherming en meer 
op gebruik’. Arme natuur. Dat kon er ook nog wel bij in 
een week die toch al bol stond van slechte berichten 
over vermeende ‘magere’ resultaten van natuurbe-
schermingmaatregelen op het agrarisch platteland: 1 
miljard euro weggegooid geld! Het zijn gelukkig tot 
nu toe nog alleen maar uitspraken, maar ze duiden er 
wel op dat er wellicht een andere wind gaat waaien 
in natuurbeschermingsland, maar daarover een vol-
gende keer.u

Frits Prillevitz

Duurzaam is niet altijd groen
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De uitnodiging:
“In de Haagse ‘Internationale 

Zone’ (dit is grofweg het gebied tussen 
Scheveningen en Binnenstad en Rode Kruis- 

plantsoen en Waalsdorpervlakte) ligt centraal 
de groene verzameling van parken, bosjes en 

landgoederen. Dit unieke ‘binnenduinmilieu’ kan een 
ikoon zijn met een representatieve uitstraling van Den 

Haag als Internationale Stad, vormt een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat voor instellingen, ondernemers en 
bewoners én biedt kansen voor een duurzame stad. Voor 
de Internationale Zone wordt in 2013 een gebiedsvisie 
opgesteld waarin het ‘groene hart’ een belangrijke 

plaats zal krijgen. Deze uitnodiging is bedoeld 
als generator van ideeën en draagvlak voor 

een ‘duurzaam Park van Vrede’. “

Maak van Haagse  groengebieden geen  feestterrein !
Zoals u in de vorige Haagwinde heeft kunnen lezen, heeft de AVN onlangs deelge-

nomen aan een serie ‘droom’-bijeenkomsten voor een ‘Duurzaam Park van de Vrede’.  

Inmiddels zijn de resultaten van de drie ontwerpbureaus gepresenteerd. Wat gaat er 

nu gebeuren met die grote groengebieden?

Met ronkende zinnen nodigde de gemeente  deel-
nemers uit voor drie ‘droom’sessies om ideeën 

te verzamelen voor een nieuwe invulling van het 
internationale park. Die deelnemers waren van divers 
pluimage en vertegenwoordigden de expats, Dunea,  
wijkverenigingen, het Haags milieucentrum, Maduro-
dam, studenten, het Gemeentemuseum en Omniver-
sum, de Vrienden van Den Haag, Den Haag Culturele 
Hoofdstad, RVOB West en ook de AVN. 

Tegenstrijdige ideeën
Het zal niemand verbazen dat er op de bijeenkomsten 
vooral veel verschillende en ook tegenstrijdige ideeën 
en wensen geformuleerd werden. Alles bij elkaar werd 
er een grote hoeveelheid aan mogelijke activiteiten in 
het kwetsbare gebied opgesomd en waren het onder 
andere de AVN, bewonersorganisaties en Vrienden van 
Den Haag die benadrukten dat wij niet voorzichtig 
genoeg met dit kwetsbare groengebied om kunnen 
springen.

Volgens de spelregels van de droomsessies was het 
de bedoeling dat de deelnemers als gezamenlijke 
opdrachtgever voor de drie aanwezige ontwerpbu-
reaus zouden functioneren. Dat waren de bureaus: 
Bakker + Bleeker, Posad en Juurlink + Geluk. De droom-
sessies werden begeleid door het ingenieursbureau 
van de gemeente Den Haag, Atelier Groen/Blauw en 

communicatiebureau Syrima. Op de eerste twee bij-
eenkomsten werden ideeën ingebracht en uitgewis-
seld en de derde keer presenteerden de drie bureaus 
hun ontwerpverkenningen.

Uitwerking
De zeer verschillende ideeën en wensen zijn in de voor-
stellen van de drie bureaus duidelijk terug te vinden: 
alle drie stellen ze een verhoging van activiteiten voor. 
Bakker + Bleeker: In het voorstel van dit bureau wordt 
te midden van het groen nieuwbouw voorgesteld: 
een openluchttheater en een ‘artist in residence’ in 

het Scheveningse bos. Dwars door het gebied lopen 
routes met standbeelden en spreuken in de bestra-
ting. Met de organisatie van o.a. jazzconcerten in wat 
nu een van de rustigste groene stukken is, wordt het 
Scheveningse Bos een extra evenemententerrein voor 
Bruisend Den Haag. 
Juurlink + Geluk legt vooral nadruk op de bijzondere 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden die de 
parken en bossen kenmerken. Die moeten gekoesterd 
en versterkt worden. Maar ook dit bureau geeft vorm 
aan de verhoging van verschillende activiteiten. Met 
name in het Westbroekpark en het gebied dat tussen 
dit park en Madurodam ligt. Een gebied dat nu nog 
tot een van de rustigste delen behoort.  Verder wil 
dit bureau de gemeentekwekerij in Klein Zwitserland 
omvormen tot onder andere een bezoekerscentrum 
en restaurant. 
In het ontwerp van Posad worden ook veel meer moge-
lijkheden voor actief gebruik genoemd en onderge-
bracht dan nu het geval is. Onder leiding van een ‘park-
meester’ zou een speciaal voor het park op te richten 
vereniging of stichting de verschillende activiteiten 
kunnen gaan organiseren en coördineren.  

Conclusie
De ontwikkelingen die nu worden ingezet zijn veront-
rustend. En dat kan letterlijk worden opgevat, want als 
de voorstellen van de drie ontwerpbureaus maar voor 
een fractie gestalte krijgen, moeten we vrezen voor 
het verdwijnen van de kwetsbare ‘zachte’ waarden in 
dit gebied. Rust, natuur en de relatieve duisternis die 
er nu de bijzondere sfeer en uitstraling bepalen, zul-
len verdwijnen en plaats maken voor meer stedelijke 
activiteiten. 

Belangrijk is dat deze plannen voor het 
overgrote deel niet passen binnen het 
huidige groenbeleid van de gemeente 
Den Haag. De nota’s ‘Groen kleurt de 
Stad’, ‘Haagse Bomen 2008-2017’ en ‘Eco-
logische Verbindingszones 2008-2018’ 
laten geen enkele ruimte voor verhoging 
van activiteiten binnen de grote groen-
gebieden . 

AVN-visie als tegenhanger
Het is dus maar zeer de vraag of het in de praktijk niet 
vooral bij het maken van plannen zal blijven. Toch blijft 
waakzaamheid geboden. De AVN  is zo bezorgd over 
deze initiatieven, dat het bestuur van de vereniging 
heeft besloten om een officieel tegengeluid te laten 
horen. Er komt een eigen visie voor dit gebied, waarin 
de waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie 
voorop zullen staan. De nadruk zal, juist in een inter-
nationale stad voor recht en vrede, vooral op ruimte 
voor de individuele mens moeten blijven liggen. Voor 
grote groepsevenementen is dit unieke groengebied 
niet geschiktu

Door: Caroline Wigleven

Kaart:  Juulink + Geluk

Boven: impressie openluchttheater 
  (B+B)

Onder: restaurant met moestuinen 
  (J+G)

Links: Strategische indeling met 
drukke gebieden (oranje) en stille 
gebieden (groen)  (J+G)

Door toevoeging van entertain-
ment zou moet het Park meer 
publiek moeten trekken en 
actief onderdeel gaan uitmaken 
van de internationale zone.  
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Het ontstaan van de Japanse tuin is te danken aan Marguerite Mary 
barones Van Brienen van de Groote Lindt (1871-1939), veelal freule Daisy 
genoemd. Zij kreeg vanaf 1903 het levenslange 
vruchtgebruik van het landgoed Clingendael 
en de aangrenzende buitenplaats Ooster-
beek. Freule Daisy had vanaf haar jeugd 
intensieve contacten met de hoogste 
kringen rond het Britse hof. Veelvul-
dig kwamen haar Engelse vrienden 
(‘the Edwardians’) op Clingen-
dael logeren. De freule sprak 
meer Engels dan Neder-
lands. Vrijwel zeker door 
deze contacten kreeg 
zij belangstelling voor 
Japanse tuinen, die des-
tijds in Engeland populair 
waren. In 1911 maakte Daisy 
deel uit van een Engels/Oosten-
rijks gezelschap voor een reis naar 
Japan. Van daaruit liet de freule 
diverse tuinattributen naar Neder-
land verschepen om bij terugkomst 
een tuin in Japanse stijl aan te leggen in 
een segment van het sterrenbos. In 1913 was 
het paviljoen gereed, hetgeen te zien is aan de 
datum (9-7-1913) die de timmerman op de nok 
aanbracht. Dit jaartal wordt door de gemeente Den Haag aangehouden 
als de datum van oplevering van de tuin. Reeds in 1914 werd de Japanse 

tuin in Clingendael opengesteld voor het publiek. Het festival werd 
geopend door het aanbreken van een vat sake door Erica Terpstra, 

wethouder Stadsbeheer Boudewijn Revis en 
Clingendael-bewoner Klaas Pors.

Voorafgaande aan het festival werd de 
tuin op 25 april jl. officieel geopend voor 

een beperkt gezelschap van genodig-
den. In het paviljoen werd de aria 

‘Un bel di vedremo’ uit de opera 
Madame Butterfly van Gia-

como Puccini opgevoerd door 
de Haagse zangeres Zinzi 

Frohwein. Deze uitvoe-
ring refereert aan het 
jaar 1918 waarin ook 

verschillende scenes 
uit de opera Madam But-

terfly in de Japanse tuin ten 
uitvoer werd gebracht. 

De wijkvereniging Benoorden-
hout heeft ter gelegenheid van 

het eeuwfeest een brochure in vijf 
talen (Nederlands, Japans, Engels, 

Frans, Duits) uitgegeven over Clingen-
dael en de Japanse tuin. Deze is tijdens 

het festival aangeboden aan de wethouder. 
De brochure is voor publiek gratis verkrijgbaar 

bij de Japanse tuin en wijkcentrum Benoordenhuis, Bisschopsstraat 5, 
Den Haagu

Op 27 april 2013 werd het honderdjarig bestaan van de Japanse tuin gevierd met een ‘Japan festival’. 

Langs de oprijlaan van Clingendael stond een Torrii (Japanse poort) en vele Japan-gerelateerde kraam-

pjes. Ook waren er demonstraties Japans zwaardvechten en Japanse trommelaars te bewonderen.

100-jarige Japanse tuin

Door: Joost Gieskes
Foto: JSHG

Time is honey, bijen in de stad
Het gaat wereldwijd niet goed met de bijenstand.  Zowel de honingbijen 

als de wilde bijen hebben zwaar te lijden onder het gebruik van de insec-

tenverdelger imidacloprid dat in de land- en tuinbouw breed wordt ingezet. 

De Europese politiek heeft nog steeds niet duidelijk besloten dat dit middel 

verboden moet worden. Ondertussen wordt er met man en macht aandacht 

gevraagd voor het welzijn van de bijen.

Bijen zijn onmisbaar voor de productie van ons 
voedsel. In hun zoektocht naar nectar, zijn ze 

voortdurend bezig met het overbrengen van stuifmeel 
naar stampers. Ze nemen daarmee het leeuwendeel 
van de bestuiving van de voedselgewassen voor hun 
rekening. Imkers brengen hun bijenvolken speciaal 
naar kassen en velden, waar het gewas rijp is om 
bevrucht te worden. Toen enkele jaren geleden plotse-
ling grote bijensterfte onder die volken optrad, waren 
het niet alleen de imkers die gedupeerd werden, maar 
ook de telers en even later de consument. De alarmbel 
rinkelt inmiddels op vele fronten.

Koninginnenbank en bestuivingskamer
In Den Haag maakt ondermeer het kunstenaarscollec-
tief STROOM zich sterk voor het herintroduceren van 
(honing)bijen in de stad. Omdat er in een stedelijke 
omgeving geen insecticiden (op grote schaal) worden 
gebruikt, blijkt het  voor bijen een veel veiliger leefom-
geving te zijn dan op het platteland. 
In navolging van kunstenaar Olivier Darné  die op een 
dak midden in Parijs succesvol een imkerij exploiteert, 
heeft STROOM een kunstproject met bijen ontworpen. 
Het project ‘De Koninginnenbank’ is zowel kunstwerk 

als kweekkamer voor nieuwe koninginnen. De Konin-
ginnenbank staat midden in het centrum van Den 
Haag in de Maziestraat (zijstraat van het Noordeinde). 
Tegelijk wordt aandacht gevraagd aan particulieren 
om bijvriendelijke nectarplanten te zaaien en planten. 
Zo maakt men de stad nog beter levensvatbaar voor 
bijen. Vorig jaar heeft het project al 20 nieuwe bijen-
volken afgeleverd bij de imkervereniging Den Haag, 
die daarmee hun verliezen konden aanvullen. In 2013 is 
er een bestuivingskamer ingericht die van 1 juni tot 22 
juli   als informatiecentrum in de tuin van het Gemeen-
temuseum is gestationeerd.

Samen met de Hagenaars
Verder leidt het project nieuwe imkers op die zich als 
bijenambassadeurs aansluiten. Afgelopen jaar waren 
er acht Haagse bedrijven en organisaties die zich als 
ambassadeur garant stelden voor het opzetten van 
een nieuwe imkerij in de stad.  De kast met bijenvolk , 
de imkercursus en de uitrusting worden bij de ambas-
sadeurscursus meegeleverd.
Daarnaast worden er bijenspaarrekeningen aan de 
man gebracht, waarbij particulieren kleine bedragen 
(van € 10,- tot € 50,- kunnen doneren om de kosten 
van het project (€ 45.000,-)  bijeen te brengen. Bijen-
spaarders vanaf € 20,- krijgen hun rente aan het eind 
van het seizoen in honing uitgekeerd. Tevens zijn er 
diverse activiteiten als lezingen, workshops en PR-bij-
eenkomsten waar de donateurs bij betrokken worden.

Een waardevol project waar de AVN zeer sympathiek 
tegenover staatu

voor meer informatie zie: www.honingbank.nl

Door: Aletta de Ruiter
Foto: STROOM
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Stadsnatuur aan de hand van oude ansichten

Door: Frans Beekman

Westduinen en Oostduinen
De Westduinen liggen ten zuidwesten van Den Haag en het 

Noordeinde loopt, evenals als de Scheveningseweg, naar het noord-

westen. Hoe zit dat met die schijnbaar foutieve aanduidingen?  

In deze rubriek dit keer het geografisch interessante fenomeen van de 

‘kompasafwijkingen’ aan de Hollandse kust. Ook geografisch interes-

sant zijn de toppen van onze duinen in de omstreken van Den Haag.

Menigeen zal zich wel eens hebben verbaasd over 
het feit dat namen van wegen en landstreken 

niet lijken te kloppen met het kompas. In Den Haag 
gaat het Westeinde niet naar het westen maar het 
zuidwesten. De Benoordenhoutseweg en de Bezui-
denhoutseweg liggen niet exact ten noorden en ten 
zuiden van het Haagse Bos (ook wel het ‘Hout’). Bij de 
Westduinen en de Oostduinen constateren we het-
zelfde. In Zeeland ligt de Oosterschelde ten noorden 
van Walcheren en Zuid-Beveland en de Westerschelde 
ten zuiden daarvan. De Hollandse kust verloopt in wer-
kelijkheid ongeveer zuidwest-noordoost. De geconsta-
teerde draaiing bedraagt meestal 45 graden en bij de 
Schelde zelfs meer dan 90 graden. Bij jonge namen 
zoals de Noordoostpolder volgde men wel de exacte 
kompasrichting. Volgens het oude gebruik zou het 
anders Oosterpolder moeten zijn. De afwijking van het 
magnetisch kompas in het verleden was slechts zeer 
klein en speelt voor het vraagstuk van de oriëntering 
geen rol.
Is er voor dit fenomeen een verklaring te vinden? Het is 
lastig zoeken, maar in jaargang 1923 van het Tijdschrift 
van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig 
Genootschap vond ik toch wat informatie. De noord-
aanduiding gaat terug tot de Vroege Middeleeuwen 
toen de Friezen aan onze kust de macht hadden. De 
kust van Friesland zagen de bewoners van west naar 
oost lopen en dat klopt. Loodrecht op deze kust was 
het noorden en lag dan ook de Noordzee! 
Het besef ‘loodrecht op de kust ligt het noorden’ werd 
ook toegepast in Holland en Zeeland, terwijl deze kust 
vanaf Friesland naar het zuidwesten ombuigt. Deze 
oriëntering bleef in gebruik: wat in werkelijkheid 

noordwest was, noemde men noord. Een en ander zou 
een nawerking zijn van de kustscheepvaart in Frisia, 
de kuststrook die doorliep tot het Zwin op de grens 
met Vlaanderen. Deze kustgouwen werden toen West-
Friesland genoemd ter onderscheiding van het echte 
Friesland en Oost-Friesland. Pas later kwamen hier 
Holland en Zeeland. Overigens liep de kust toen nog 
volgens de richting van de strandwallen. De huidige 
Hollandse kust loopt meer zuidzuidwest-noordnoord-
oost ten opzichte van zuidwest-noordoost vroeger.
Ook de oude grenzen, zoals die tussen Delfland en 
Rijnland, stonden loodrecht op de vroegere kust. Dit 
komen we eveneens tegen in de atlas van Delfland 
door Nicolaas Cruquius uit 1712. Van het dorp Ter Heijde 
tot Scheveningen staan de grenzen van het Eerste, 
Tweede, Derde, Vierde en Vijfde Westduyn  zuidoost-
noordwest op de oude kust getekend, maar men 
meende in noordelijke richting.

Hoogste punt van Zuid-Holland
Veel bezoekers van een gebied blijken aangetrokken 
tot een hoge top om over de omgeving uit te kijken. 
Langs de kust hoor ik vaak de vraag over de hoog-
ste duintop van Nederland. Dat is zonder twijfel de 
Schoorlse Nok van 57 meter boven zeeniveau. Daarna 
volgen Groot-Valkenisse (Walcheren) 49 meter, Vuur-
boetsduin (Vlieland) 45 meter, en Nieuw-Haamstede 
(Schouwen) 43 meter.
In de duinen ten noorden van Den Haag liggen in het 
middenduin duintoppen van zo’n 26 à 28 meter hoog, 
zoals de Paalberg, Prinsenberg en Meijendelse Top. 
In de provincie Zuid-Holland hebben we als hoogste 
natuurlijke punten het Vlaggeduin bij Katwijk van 37 
meter en een top in Duinrell van ruim 38 meter. Deze 

beide hoge punten liggen in de binnenduinrand vlak 
voor het cultuurland van de dorpen Katwijk en Was-
senaar. De boeren wilden het stuivende zand niet op 
hun land hebben en beplantten de binnenduinrand 
voortdurend met helm en struiken die het zand vast-
legden. Hierdoor groeide het duin omhoog.
In de oude binnenduinen van Wassenaar zijn in de 
achttiende eeuw twee kunstmatige hoogten opge-
worpen met een (thee)koepel bovenop. Dat zijn de 
Seringenberg en de heuvel met de ‘geheimzinnige koe-
pel’ van de Wildzangk vlak langs de Rijksstraatwegu

Foto linker pagina:

Scheveningen, Westduinen 
bij de Duivelandsestraat met 
duindoorn en vlier en nog geen 
bomen (ca. 1940). Uitgave bazar 
‘Tessel’. Collectie F. Beekman.

Foto boven:

Wassenaar, Uitzichttoren op Duin-
rell, hoogste punt van Zuid-Holland 
(ca. 1950). Uitgave J. v.d. Hoek, 
Den Haag. Collectie F. Beekman.

Aan de hand van 

oude ansichten
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Door: Jaap van Loenen

De hemelboom
Ailanthus altissima voorheen Ailanthus glandulosa

De hemelboom heeft enorm grote samengestelde bladeren, waarvan de bladsteel wel 60 cm tot een meter lang kan worden. 

In de getande  bladvoet van de zijblaadjes zit een kliertje. Dit is een goed herkenningspunt. De van het Grieks afgeleide naam 

glandulosa (klier) was dus oorspronkelijk goed gekozen. Echter, alleen in Frankrijk heeft men het nog over Ailante glanduleux, 

elders wordt het kenmerk altissima (hoogste) gebruikt.

‘Zich fier ten hemel heffend’, daarmee zou je de 
huidige botanische naam kunnen vertalen. Een 

boom die zo wordt genoemd, moet wel heel bijzonder 
zijn, zou je denken. Helaas valt dat een beetje tegen.  
Zonder twijfel is het een imposante boom maar uit-
zonderlijk hoog wordt hij niet. In een heel gunstig 
geval bereikt hij zo’n 25 meter, meestal blijft het bij 
15 meter en er zijn vele andere boomsoorten die dat 
ver overtreffen.
De naam is dan ook op een bijzondere manier tot 
stand gekomen, want eigenlijk hoort die bij een tro-
pische variant. In 1751 werden al zaden ingevoerd uit 
China, waar de hemelboom inheems is. 
In ons klimaat bleek hij het echter ook heel goed te 
doen. Vooral in door industrie en andere oorzaken 
sterk vervuilde steden. Hij groeide in met as veront-
reinigde grond, op grind, in sterk vervuilde lucht, en 
vlak naast drukke wegen. Dat maakte hem tot een 
heel populaire boom bij groenbeheerders.

Rond diezelfde tijd trof de handelaar Georg Eberhard 
Rumpf, die natuurstudie als hobby had, op de Moluk-
ken een soortgelijke boom aan. De plaatselijke bewo-
ners noemden hem: Aylanto. Dat betekent zoiets als 

‘in de hemel reikend’. Zoals in die tijd gebruikelijk was, 
werd de naam verlatijnst en werd het Ailanthus moluc-
cana.  De hier aanwezige soortgenoot werd er naar 
vernoemd en later nog eens voorzien van de tweede 
naam: ‘altissima’, hoogste !
 
Herkenning
De boom is gemakkelijk te herkennen aan zijn grote 
samengestelde bladeren. Ze lijken wel wat op die van 
de es. De bladeren daarvan zijn echter veel kleiner en 
missen de kliertjes aan de zijblaadjes. In winter zijn 
er de eivormige knoppen, die merkwaardig klein zijn 
en wat bruinig van kleur, later rood. Je vindt ze in de 
bladoksels, dus vlak boven het bladmerk. Er is geen 
eindknop. De schors is glad en grijs/bruin van kleur 
en heeft ondiepe gleuven, bij de oudere bomen is de 
schors wat ruwer.
De bloempjes zijn licht groenachtig. De vrouwelijke 
hangen in trossen als bij de es, de mannelijke heb-
ben de neiging te gaan staan. Evenals bij de es zijn 
de zaden langwerpig gevleugeld, alleen zit dit zaadje 
in het midden. In de herfst kleuren ze helder oranje/
rood en vormen dan een mooi contrast met de dan 
donkergroene bladeren.

Een echte cultuurboom
Je vindt een hemelboom vrijwel nooit in het bos. 
Daarentegen wordt hij des te meer gebruikt als cul-
tuurboom in laan- en tuinbeplantingen. In Frankrijk 
heeft men in de 17e eeuw geprobeerd een zijderups-
cultuur op deze boomsoort te ontwikkelen. Daar voor 
werden grote percelen hemelbomen aangeplant.  De 
bladeren zouden als voedsel dienen voor  een bepaald 
soort zijderups. Het leek goed te gaan tot in een bij-
zonder strenge winter alle rupsen doodvroren. Het 
project werd toen afgeblazen. De hemelboom heeft 
zich inmiddels over alle gematigde streken van de 
wereld verspreid. De soort vermeerdert dan ook mak-
kelijk omdat hij enorme hoeveelheden zaad produ-
ceert en ook gemakkelijk wortelscheuten maakt.  Hij 
is niet kieskeurig in zijn standplaats en kan bijna overal 
groeien.

Niet alles is goud wat er blinkt
De hemelboom heeft ook minder leuke eigenschap-
pen. In het land van herkomst, China, wordt de boom 
“Chòuchun”genoemd. Een Britse botanicus vertaalde 
dat voorzichtig met: “malodorous tree”, maar in Enge-
land wordt hij ook wel spottend “Ghettopalm” en 
“Stinktree” genoemd. Dit heeft betrekking op de man-
nelijke bloeiwijze, die kwalijk riekt. Er wordt dan ook 
aangeraden alleen de vrouwelijke boom door middel 
van stekken te vermeerderen.
Het gemak waarmee de boom zich voortplant, heeft 
ook nadelige kanten. Hij kan geweldig woekeren. Er 
zijn zelfs plaatsen waar hij wordt beschouwd als een 
moeilijk uitroeibaar onkruid.
Ook heeft de boom de neiging wortelopslag om zich 
heen te vormen. Wanneer dit ongemoeid wordt gela-

ten, ontstaat er rond elke boom een haast ondoor-
dringbaar bos.  Hij voldoet overigens uitstekend als 
straatbeplanting, maar vraagt dan wel wat onder-
houd.

Homeopathie
Onder de naam: “Ailanthus glandulosa” zijn homeo-
patische geneesmiddelen bekend, die kunnen worden 
gebruikt bij aandoeningen als de ziekte van Pfeiffer, 
bij extreme zwakte, sufheid en verward gedrag. De 
geneesmiddelen worden gewonnen uit jonge loten, 
bloesems en jonge bast.
Door al deze eigenschappen en zijn merkwaardige 
geschiedenis is de Ailanthus met welke tweede naam 
dan ook, één van onze meest interessante bomenu

Foto: Jaap van Loenen
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AVN-Dagtochten

Wegens succes opnieuw georganiseerd: Dagtocht met bus naar de buitengebieden

- Busrit naar Zoetermeerse Plas - Wandeling nieuwe natuur  Schapenwei en Prielenbos (1,5 km) 

- Bezoek boerderij Geertje (met koffie en rondleiding) - Lunch in Zuidbuurt - Wandeling via Kerkepad naar 

Weipoort (1,5 km)  -  Bezoek Kaasboerderij (proeverij)  - per bus terug naar vertrekpunt.

Markante landschappelijke elementen onderweg:
Landscheidingsdijk -  Drie Molens van Stompwijk (icoon) - Restanten kapel Wilsveen - Project de 
Nieuwe Driemanspolder voor waterberging, natuur en recreatie - Buytenpark Zoetermeer met daarin 
de dreigende uitbreiding van Snowworld - Zoetermeerse Plas  - Zoetermeerse Meerpolder (historie) - 
Boerderijen  met speciale bedrijfsvoering - Noord Aa (geuzenroute) - Historisch kerkepad dwars door 
weilanden - Buurtschap Weipoort (icoon)

Over al deze punten kan een korte uitleg worden gegeven. Voor het overige: zien en belevenu

Belangrijk voor deze excursie:
• Donderdag 4 juli 2013 

en woensdag 17 juli 2013
• Vertrek 10.00 uur NS-station Voor-

burg (gratis parkeermogelijkheid)
• Per bus naar bestemming
• Inclusief koffie, lunch en proeverij
• Wandeling totaal ca 3 km
• “Zien en beleven”
• 16.00 uur terug op NS-Voorburg
• Maximaal 27 deelnemers p.d.
• Kosten € 55,- per persoon

Kosten € 55,-  per persoon

Opgeven:  excursie@avn.nl

o.v.v. naam, adres en telefoonnummer

Wij nemen dan contact met u op. 

donderdag 4 juli 2013 

en woensdag 17 juli 2013

Boekbespreking

Vijfhonderdduizend bomen en geen bos te zien. De 
stenen ruimte van Den Haag is gelardeerd met 

groen in allerlei tinten. Jaarlijks getooid met spichtige, 
ronde of gelobte bladeren en met de seizoenen mee 
van vol in blad tot kale in wanhoop ten hemel gestoken 
takken. Wanhopen hoeven ze niet, want elk voorjaar 
komen ze, de een na de ander, weer tot bloei en vormen 
lommerrijke lanen of solitaire blikvangers. 

Vliegen we met Google Earth over onze 
stad dan zien we dat Den Haag  een 
met bloemkolen doorwoekerde stad is. 
Maar wat zit er onder? Dikke stammen, 
dunne stammen. Staan ze in het steen 
of in het groen? Wat is hun herkomst, 
hun geschiedenis? 

De auteurs van dit 152 pagina’s tel-
lende boekje nemen u mee langs acht 
in kaart gebrachte routes en niet alleen 
om te vertellen welke bomen waar 
staan. Ook de geschiedenis van Groen 
Den Haag komt goed gedocumenteerd 
aan bod.
En passant wordt de eerste aanplant 
van linden op het Lange Voorhout in 
1539 moeiteloos verbonden met het 
bomenmuseum dat in 2008 in de 
nieuwbouwwijk Wateringse Veld werd 
aangelegd. Een beknopte historie van  
oude pleinen tot nieuwe stadswijken  

brengt de ontstaansgeschiedenis tot leven. Uitleg 
over architectuur en historische anekdotes vergroten 
de leesbaarheid van de tekst. Het is alleen jammer dat 
de lengte van de routes niet is aangegeven. Voor een 
wandeling zijn ze aan de forse kant, maar het hoeft 
natuurlijk niet allemaal op een dag. En na een slow-
motion fietstocht of stevige wandeling kunt u uw 
indrukken rustig laten bezinken onder het koele lover 
van een kapitale paardenkastanje bij bodega De Post-
hoorn op het Lange Voorhout of in de schaduw van de 
haagbeuken op een terrasje aan het Anna Paulowna-
plein om maar wat voorbeelden te noemen.

Na de routebeschrijvingen geeft een alfabetische 
lijst met namen van alle besproken bomen en hun 
geschatte leeftijd, omvang et cetera een mooi tijds-
beeld. De achterflap sluit af met een overzichtskaart 
van de routes en de namen van de 10 sponsors die de 
publicatie van dit intrigerende boekje mogelijk heb-
ben gemaakt. 

Metaalfysicus Pieter van Mourik en dendroloog  
Gerard van der Veen hebben ons een zeer bruikbaar 
inzicht gegeven in de kwaliteit die bomen aan de  leef-
baarheid van onze stad bijdragenu 

Langs 
Haagse 
bomen

Uitgever; Eburon, Delft 2013
ISBN; 978-5972-732-8
Prijs € 16,00    verkrijgbaar bij de boekhandel

Door: Frederik Hoogerhoud
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Bomen vertellen de historie van het landschap
De duinbossen langs de Monsterseweg aan de rand van duingebied Solleveld kennen een rijke historie. Veel sporen uit de 

geschiedenis zijn tegenwoordig nog steeds in het landschap terug te vinden. Tijdens mijn afstudeeropdracht heb ik onderzoek 

gedaan naar de invloed die cultuur, ecologie en zee en wind de afgelopen 300 jaar op dit duinbos hebben gehad. Ik heb gezocht 

naar verklaringen waarom het bos er op de ene plek heel anders uitziet dan iets verderop. Belangrijk hulpmiddel hierbij was 

het bepalen van de leeftijd van de bomen.

Dit binnenduinrandbos ligt op een oude strand-
wal, waarvan de bodem voornamelijk bestaat uit 

kalkloos en voedselarm zand. Sinds de Middeleeuwen 
heeft ter hoogte van Solleveld veel kustafslag plaats-
gevonden, waardoor de jonge kustduinen ter grootte 
van het Westduinpark bijna helemaal zijn weggesla-
gen. Tegenwoordig is de -deels kunstmatige- zeereep 
nog maar tweehonderd meter breed. 

Cultuurhistorie
In de binnenduinrand is zomereik de meest voorko-
mende boomsoort en dat heeft een reden. Het bos is 
grotendeels een overblijfsel van eikenhakhoutplanta-
ges uit de 17e eeuw. Om de plantages bewerkbaar te 

maken werd de bodem eerst geëgali-
seerd.  Het zand werd afgegraven tot 
een meter boven grondwaterniveau 
en vervolgens plantte men de eiken 
op rabatten (zandruggen). Dat was 
de oplossing voor de afvoer van over-
tollig grondwater in de winter. 
De eikenplantages waren een inkom-
stenbron voor de landgoederen. De 
stammen werden elke 10 tot 12 jaar 
gehakt en groeiden daarna weer uit. 
De schors was het belangrijkste pro-
duct en werd vermalen tot run, een 

grondstof voor de leerlooierijen. Met het hout werd de 
kachel gestookt, maar de takkenbossen waren voor de 
bakkersovens. Het resterende loof diende als veevoer. 
Op die manier was de eik een bijzonder economisch 
product. Vanwege de opkomst van betere en goedko-
pere grondstoffen nam eind 19e eeuw de vraag naar 
hakhout af. De plantages werden niet meer gekapt en 
groeiden door tot opgaand bos waar nu ook andere 
boomsoorten een kans kregen. 

Hoe ziet het bos er nu uit?
Hoewel eik nog steeds de dominante soort is, zien we 
een groot verschil in de opbouw van het bos tussen 
Monster en Ockenburgh. De overgangen van het bos 
verlopen van zuidwest naar noordoost. Langs de zuid-
westkant van het gebied is het eikenbos grillig en blij-
ven de bomen laag. Richting het noordoosten is er in 
toenemende mate variatie in kruid-, struik-, en boom-
laag te vinden. Bovendien zijn de bomen hier breder, 
vitaler, hoger en vertonen ze minder grillige groeivor-
men. De oorzaak van die verschillen in opbouw, moe-
ten we voornamelijk zoeken in de invloed van de zuid-
westen wind die vanaf de kust niet alleen krachtiger 
waait, maar ook saltspray met zich meevoert, waar-
door de bomen kleiner blijven en sommige soorten 
niet willen groeien. Aan de beschutte oostkant heeft 
het bos meer kans tot ontwikkeling en vormt zich ook 

een voedselrijkere humuslaag, waardoor meer 
soorten kunnen aarden.

Leeftijdsopbouw eiken
De meeste eikenbomen op de voormalige plan-
tages zijn doorgegroeide stammen van het 
eikenhakhout en staan als hakhoutstoof in een 
kring rond het oude wortelgestel. Die stammen 
zijn nu gemiddeld tussen de 110 en 130 jaar oud. 
Dat kon ik vaststellen na het tellen van jaarrin-
gen. Met een speciale aanwasboor had ik daar-
voor dunne boormonsters van verschillende 
bomen genomen. Daaruit kunnen we conclude-
ren dat de hakhoutcultuur tussen 1880 en 1900 
is gestopt. Er staan echter ook dikke eiken die 
veel jonger zijn. Dat is waarschijnlijk spontane 
verjonging of nieuwe aanplant. Gek genoeg 
geeft de dikte van de stam geen enkele indicatie 
over de leeftijd van de boom. De stammen van 
het doorgegroeide eikenhakhout zijn over het 
algemeen veel dunner dan de jongere bomen 
die nooit gehakt zijn.
Langs de weg richting Monster zijn de eiken 

opvallend genoeg ook een stuk jonger. Ze zijn 
daar klein en grillig. De stammen direct aan 
de weg zijn niet ouder dan 80 jaar en naar het 
open duin neemt de leeftijd steeds verder af 
tot 20 à 30 jaar langs de duinrand. Bij navraag 
bleek dat de Monsterseweg  tijdens de Tweede 
Wereldoorlog verbreed is. Het oude duinbos is 
toen deels verwijderd en deels gekapt, met als 
resultaat relatief jong eikenhakhout.  Maar het 
antwoord op de vraag waarom de hakhouteik-
jes in de duinrand nog jonger waren, werd pas 
beantwoord toen we onderzoek deden naar het 
wortelgestel.

Verbonden via de wortels
Na het uitgraven van een aantal kleine eikjes 
bleek dat de bomen via de wortels met elkaar 
in verbinding staan. De verjonging verloopt 
hier grotendeels vegetatief door de vorming 
van afleggers. Door hun grillige vormen zien 
de nieuwe eikjes er echter ook uit als hakhout. 
In het verleden gaf overstuiving door duinzand 
hetzelfde effect. Takken van de oorspronkelijke 

In 1712 tekende landmeter Cruquius de 
eikenhakhoutplantages al op zijn kaart in.

boom raakten begraven en vormden na verloop 
van tijd nieuwe wortels. Het lijkt erop dat dit 
verschijnsel ook aan het uiteinde van deze bos-
strook is gebeurd. De eiken richting open duin 
bevinden zich namelijk op een kleine verhoging. 

Gemengd bos
De kwaliteit van het hakhoutbos begint lang-
zaam af te nemen. Onder invloed van de wind 
en saltspray staan en liggen er al veel dode 
eikenstammen. Het bos is daardoor aan het 
veranderen. De beheerders zullen moeten aan-
sturen op meer variëteit. Niet alle boomsoorten 
willen groeien op deze arme zandbodem, maar 
in de afgelopen eeuw hebben berk, lijsterbes, 
taxus en hulst hun best gedaan om het eiken-
hakhout te koloniseren. Her en der is grove den 
aangeplant. In de jaren zestig is vogelkers en 
krentenboompje geïntroduceerd. Het zijn beide 
exoten die nogal graag woekeren. Maar binnen 
een bos met gesloten kronendak zijn het wel-
kome variëteiten die de biodiversiteit van het 
bos verbeterenu

Door: Arie Benjamin den Heijer
Stagiair 4e jaars HBO 
Bos- en natuurbeheer
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De bokkenvangers
Zet voor bovenstaande titel ‘Suske en Wiske en’ en je hebt de naam van een 

spannend stripverhaal. Maar hier is toch iets heel anders aan de hand. Dit is 

geen fantasie, maar werkelijkheid. Vier in groene outdoorkleding en laarzen 

gehulde mannen gaan, met een net van vijf bij twintig meter, de Duiven-

voordse-Veenzijdse polder in. Wat zijn zij van plan?

Het gezelschap loopt via een modderig pad de pol-
der in en houdt stil bij een zompig veld. Met een 

ernstige blik in de ogen overleggen zij nog even, maar 
dat duurt niet lang. Zij weten namelijk al welke stra-
tegie zij zullen toepassen. Ieder pakt een punt van het 
net en houdt het strak boven hun hoofden. Behoed-
zaam zetten zij zich in beweging.

De bokkenvangst begint
Om de vijf meter laten zij het net vallen en lopen er 
voorzichtig overheen. Dat ritueel herhaalt zich enkele 
keren. Maar dan, bij de zoveelste poging komt er een 
lach op de serieuze gezichten. Met een sierlijke duik 
haalt een van hen een klein object onder het net van-
daan. Het woord ‘bok’ is niet meer van toepassing; het 
verkleinwoord bokje past beter. Bokje? Wat is dat in 
vredesnaam?

De kleinste snip
Het bokje is een vogel die tot de familie van de snippen 
behoort. In tegenstelling tot de houtsnip, die in een 
vorige Haagwinde als bosbewoner aan u werd voor-
gesteld, is het bokje een vogel van zompige en modde-
rige, met lage vegetatie begroeide velden. Na het broe-
den in het noorden van Scandinavië trekt hij in klein 
aantal door ons land. Het is de kleinste snip en hij heeft 

een blind vertrouwen in zijn perfecte schutkleur. Pas 
op het allerlaatste moment  vliegt hij op, soms zelfs 
onder de laars vandaan. Het tellen van bokjes is dan 
ook een inspannende bezigheid.  Enkele jaren geleden 
kwam ik op een fraaie herfstdag tot een aantal van 22. 
Dat was reden om aan Staatsbosbeheer, eigenaar van 
het gebied, toestemming te vragen om, jaarlijks tus-
sen oktober en april, bokjes te gaan vangen.

Meten is weten
Het bokje is heel selectief in zijn keuze van pleister-
plaatsen en houdt er een zeer teruggetrokken levens-
wijze op na. Op Europese schaal is er maar weinig 
bekend over de trekstrategie van deze vogelsoort. In de 
Haagse regio is deze polder wellicht de beste plek voor 
bokjes. Waard dus om goed beschermd en beheerd te 
worden. Om basis te geven aan de bescherming van 
het bewuste perceel, en om beheerafspraken te maken 
met Staatsbosbeheer is het noodzakelijk een goed 
inzicht te krijgen in de wijze waarop bokjes van het 
terrein gebruik maken.  En meten is weten! De belang-
rijkste vragen zijn dan ook: Trekken zij alleen door en 
waar naar toe? Blijven zij ook overwinteren? Zijn ze 
trouw aan de plaats waar ze al eerder zijn geweest? 
Om daar achter te komen, is het nodig de vogels van 
een pootringetje te voorzien. De gevangen vogel 
wordt, na te zijn gewogen (om zijn conditie te bepa-
len), leeftijd en geslacht zijn bepaald (aan de hand 
van subtiele kenmerken in het verenkleed) en te zijn 
geringd, weer vrij gelaten. Er worden jaarlijks tussen 
oktober en april gemiddeld acht ringacties uitgevoerd.

Resultaten tot nu toe
Sinds  het onderzoeksproject in de herfst van 2009 
van start ging, zijn er door het team 33 bokjes geringd. 
Op voorhand gingen de onderzoekers er vanuit dat 
er gedurende de winter regelmatig reeds geringde 
exemplaren zouden worden terug gevangen.  Deze 
trekvogels zijn dan minder mobiel, dus de kans dat 
ze in dezelfde omgeving zouden worden aangetrof-
fen leek groot. Maar dat bleek niet waar te zijn. Tot op 
heden is er nog geen enkel bokje van de eigen ringactie 
teruggevonden. Dat kan twee dingen betekenen. Ten 
eerste is er de mogelijkheid dat bokjes ook in de win-
ter trekgedrag vertonen. Ten tweede zou het kunnen 
zijn dat de bokjes van een groter deel van de polder 
gebruik maken dan alleen van de twee onderzochte 
percelen.  De toekomst zal dat aan het licht moeten 
brengen. Het onderzoek wordt dan ook voortgezet.

Actieve natuurbescherming
Sommigen vragen zich wel eens af wat het nut is van 
het vangen en ringen van vogels. Dat brengt toch 
alleen maar stress, schade en verstoring met zich mee? 
Het antwoord is: ‘neen’. In de broedtijd zijn vogels erg 
vocaal, daarbuiten juist zwijgzaam. Door het ringen is 
meermalen aangetoond dat gebieden die, oppervlak-
kig beschouwd, stil en waardeloos leken (en daarmee 
interessant voor bijvoorbeeld projectontwikkelaars) 
voor bepaalde doortrekkende en overwinterende 
vogelsoorten juist van groot belang zijn. 
Deze gebieden konden daardoor gevrijwaard worden 
van ‘ontwikkeling’ zoals wegaanleg en stadsuitbrei-

ding. Een beetje stress kan dus uiteindelijk juist de 
natuurbescherming ten goede komen! De resultaten 
van deze ringacties zullen uiteindelijk uitmonden in 
een beheeradvies aan Staatsbosbeheeru

Door: Adri Remeeus
Foto’s: Vincent van der Spek

Naschrift
In het kader van de Flora- en faunawet is voor dit soort natuuronderzoek een vergunning nodig van het ministerie van EL&I. De betrokken onderzoekers volgen dan ook nauwgezet de richtlijnen die in de vergunning zijn aangegeven. Het is daarom niet mogelijk om andere natuurliefhebbers mee te nemen op zo’n bokkevangersavontuur.
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In Houtwijk bevinden we ons aan de groene zijde van de Leyweg. Tot 1923 was dit de gemeen-
tegrens met Loosduinen, toen een agrarisch tuinbouwgebied met bebouwing in de dorpskom 
en langs de Oude Haagweg, de verbindingsweg tussen Loosduinen en Den Haag. Hier, aan de 
Loosduinse Vaart, lagen van oudsher boerderijen en later ook buitenplaatsen voor welgestelde 
stedelingen die buiten wilden wonen. Daarvan vinden we er nog enkele terug. Het landhuis 
Rosenburg op het huidige Parnassiaterrein is er een fraai voorbeeld van. Het landhuis is rijksmo-
nument en de Engelse landschapstuin eromheen een erkende landschapsbiotoop.

De Houtweg in 
heden en verleden. 

Rechts zien we het 
huidige fietspad richting 
Loosduinen. 
Boven zien we de Hout-
weg voor 1923. Nog een 
agrarische omgeving.

Op de kaart van Cruquius 
uit 1712 loopt de Houtweg 
van de Hoogh Werf (rechts) 
langs kwekerijen en buiten-
plaatsen naar het klooster in 
Loosduinen. Het was toen een 
belangrijke doorgaande weg.

Stedelijke verdichting hoort niet thuis 
   in ecologische hoofdstructuur
De plannen voor sterke bebouwingsverdichting in het Florence Nightingale-

park passen niet in de groene stadsrand van Den Haag Zuid-West. De stede-

lijke ecologische verbindingszone raakt daarmee geblokkeerd en historische 

zichtlijnen worden volgebouwd. De AVN vindt dat het ook anders kan.

De woonwijk Houtwijk werd ontworpen als groene 
buitenwijk. Basis voor de groenstructuur waren 

de groen- en waterstroken, bewaard uit het tuinbouw-
verleden van de gemeente Loosduinen. De woonwijk 
wordt dan ook doorsneden door een reeks groen/
blauwe slingers vanaf de Burgemeester Hovylaan tot 
aan het Florence Nightingalepark. Hoofdas van de 
woonwijk Houtwijk werd de voormalige landelijke 
Houtweg . Dat is tegenwoordig een recreatief fietspad 
door het groen, dat vanaf Loosduinen naar het HAGA 
ziekenhuis voert. Daaraan zijn de buurtparken Bokke-
fort en De Kleine Hout gelegen.

Cultuurhistorische waarde
Wie op de geologische kaart kijkt, ziet dat Den Haag 
op een aantal evenwijdige strandwallen ligt waartus-
sen lagere strandvlaktes. De Houtweg loopt over een 
van die strandwallen, evenwijdig aan die waarover de 
Oude Haagweg loopt. Al op de kaart van Cruquius uit 
1712 staat hij ingetekend. De Houtweg verbond Loos-
duinen met de Hout-, of Hoogh Werf. In het kale land-
schap van die tijd zal de houtopslag op de Hoogh Werf 
een orièntatiepunt zijn geweest. Ook op de Gemeente-
atlas van Loosduinen van Jacob Kuyper uit 1868 staat 
de Houtweg afgebeeld tot aan de Hoge Werf, gelegen 
aan de Leyweg. Deze lag blijkens een gemeentelijke 
plattegrond ter hoogte van de Wormerveerstraat en 
liep dus nog vóór de huidige ziekenhuisbebouwing 
langs. We kunnen die Houtweg nog steeds als zicht-
baar patroon in het stadsrandschap terugvinden. Hij 
is dan ook historisch waardevol.

Stedelijke Ecologische Hoofdstructuur
Zo’n historische lijn is niet alleen een aantrekkelijk fiets-
pad. Door zijn groene omlijsting  maakt hij ook deel uit van 
de stedelijke ecologische hoofdstructuur (SEHS) die op zijn 
beurt weer aansluit aan op de provinciale en nationale eco-
logische hoofdstructuur. In buurtpark De Kleine Hout buigt 
de zone af in de richting van de Oude Haagweg en verder 
naar landgoed Rosenburg. Zo’n SEHS leidt de natuur de 
stad in en draagt bij aan de biodiversiteit van de stad. Om 
het welzijn van plant- en diersoorten te bevorderen beho-
ren ecologische verbindingen zo breed en natuurlijk moge-
lijk te zijn. In het bestemmingsplan ligt de zone verankerd 
als een reeks van aaneensluitend wijk- en buurtgroen.

Dreigende stedelijke verdichting 
De historische lijnen en SEHS dreigen binnenkort in de knel 
te komen. De gemeente heeft  plannen om rondom het 
HAGA ziekenhuis een stedelijke verdichting door te voe-
ren. Die bouwplannen tasten het Florence Nightingalepark 
(FNP) aan, een van de uitlopers van de groenstrook langs 
de historische zichtlijn Houtweg. Hier worden 800 extra 
woningen gebouwd. Samen met het ziekenhuis trekt dit 
zoveel autoverkeer aan, dat de Leyweg én het FNP hiermee 
verstopt raken.

Het kan ook anders
Dat verdichting ook netjes ingepast kan worden, zien we 
in het bestemmingsplan Houtwijk. Hier laat de gemeente 
zien, hoe het groen gespaard kan worden. Dat kan door de 
verdichting langs de doorgaande wegen of hoofdroutes 

te realiseren. Deze wegen hebben vaak brede profielen. 
Daarmee kunnen ze het toenemende verkeer goed ver-
werken en stoort het niet als langs deze wegen de bebou-
wing wordt opgehoogd tot vijf bouwlagen. Samen met de 
mogelijkheid voor dakopbouwen op bestaande woningen 
kan zowel toename van het inwonersaantal als verbete-
ring van woonkwaliteit gerealiseerd worden. 
In Houtwijk kan dat langs de Oude Haagweg en de 
Escamplaan aan de rand van de wijk en de wijkontslui-
tingsweg Houtwijklaan. In het zuiden van Houtwijk zijn de 
Margaretha van Hennebergweg en de Lippe-Biesterfeld-
weg wegen waar eveneens een verdichting kan plaats vin-
den. Ook de Leyweg wordt als een mogelijkheid genoemd.

Proteststem
Het doorgaande autoverkeer vindt dan plaats over 
genoemde hoofdwegen, maar wordt uit de woonwijken 
(en parken)  geweerd.  Daar is de AVN het van harte mee 
eens.  Alleen de Leyweg is geen doorgaande verkeersweg 
en hoort eigenlijk niet in het rijtje thuis.  Met betrekking 
tot de verdichtingsplannen in het Florence Nightingale-
park hebben we onze stem laten horen in een zienswijze 
en voorgesteld om het bouwvolume van het park te com-
penseren met een concentratie van hogere bebouwing 
langs de doorgaande wegen. 
De AVN keert zich in principe niet tegen stedelijke ver-
dichting, maar pleit ervoor om historische zichtassen en 
groene lijnen en parken zo veel mogelijk te bewarenu 

Door: Arnim C. van Oorschot 
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Kort nieuws van de portefeuillehouders
Bijna wekelijks zijn de portefuillehouders van de AVN op pad om 

binnen hun werkgebied de actualiteit van het groen te begelei-

den en beoordelen. Die actualiteit heeft meestal een lange aan-

loop voor er resultaat geboekt kan worden.  Het is een proces, 

waarbij overtuiging en belangenafweging een grote rol spelen. 

Hierbij de voortgang van enkele zaken.

Het Groene Oordje overleeft sanering 
De sanering van de grondstrook tussen de treinsporen 
en langs de Schenkwetering heeft grote gevolgen voor 
de spoortuinders. De NS heeft ze vorig jaar allemaal de 
huur opgezegd. Het onderhoud van veel tuinen liet te 
wensen over. In het gebied tussen de sporen waren in 
de loop der jaren ook veel particuliere paardenstallin-
gen ontstaan. Dat leverde een charmante rommelplek 
op, waar het onderhoud steeds verder achterop raakte. 
Voor de stedelijke natuur is zo’n rommelplek echter 
een paradijs. Om die reden heeft de AVN in een vroeg 
stadium aandacht gevraagd voor die natuurwaarde. 
Op deze plek bevinden zich bijvoorbeeld nog grote 

kolonies huismussen, die in de stad 
inmiddels een zeldzaamheid zijn.
Ook de biodiversiteit langs de Schenk 
wordt door de aanwezigheid van 
spoortuinen gestimuleerd. Het 
weelderige groen geeft immers rust, 
schuilgelegenheid en voedsel aan  
vogels en andere dieren..
De noodzaak van bodemsanering 
was echter zo groot, dat een kaal-
slag van het spoortalud onvermij-

delijk was. Daarbij moest ook de grote ecologische 
kunsttuin Het Groene Oordje verdwijnen en werd een 
deel van het gebied van tuinvereniging Loolaan afge-
graven. Aanvankelijk leek de procedure geen ruimte te 
bieden aan terugkomst van de kunsttuin om de sim-
pele reden dat die aan de verkeerde kant van het IJs-
clubpad lag. Samen met de betrokkenen heeft de AVN 
hier toch een winstpunt weten te behalen. Daarvoor 
moest de starre procedure wel uit zijn strakke planning 
worden gelicht.  Door veel overredingskracht werd 
onverbiddelijkheid omgezet in sympathieke betrok-
kenheid. Zo kon het gebeuren dat de projectleider van 
NS zijn kennis inzette om de complexe organisatiepro-
blemen van de verhuizing op te lossen. Als alles goed 
gaat verhuist Het Groene Oordje na de zomer naar de 
overzijde van het pad en vormt dan samen met vier 
andere tuinders de nieuwe tuinvereniging De Groene 
Schenk.  Deze zomer kunt u nog genieten van de oude 
expositietuin achter de Nieuwe Veenmolen: IJsclubpad 
2, Den Haag. Openstelling: 8 juni t/m 14 juli 2013, don-
derdag t/m zondag van 12.00 tot 17.00 uur. u

Oostduin - Arendsdorp
De gemeente is begonnen met het uitvoeren van het 
Beheerplan  Oostduin en Arendsorp. Allereerst wordt 
nu de kinderspeelplaats aangelegd. De AVN maakt 
zich er sterk voor om dit onderdeel met  groen wat 
meer in te kaderen zodat het niet domineert in de  his-
torische buitenplaats. In het najaar wordt een deel van 
de bomen  van de statige oprijlaan van Oostduin ver-
vangen. De te vervangen  bomen zijn inmiddels aange-
wezen, dit in nauw overleg met de  Adviesraad Monu-
mentale Bomen. Bij de uitvoering van het beheerplan  
staat respect voor de historie vooropu

Start bouwwerkzaamheden ICC
Op 16 april vond de officiële start plaats van de 
bouwwerkzaamheden aan het Internationaal 
Strafhof.  Deze “Groundbreaking Ceremony” werd 
verricht door een aantal vertegenwoordigers van het 
ICC. Burgemeester Jozias van Aartsen was een van 
de sprekers die de vele genodigden toesprak, waarbij 

hij het grote belang 
van deze organisatie 
benadrukte. De AVN is 
al sinds 2010 betrok-
ken bij de ontwikke-
ling van dit enorme 
project, dat wordt 
gerealiseerd op het 
terrein van de voor-
malige Alexander-
kazerne aan de Van 

Alkemadelaan. Voor het bouwrijp 
maken van dit grote terrein moesten vele bomen 
gekapt worden. Met de participatie van de AVN in een 
klankbordgroep kon bereikt worden, dat het aantal te 
kappen bomen drastisch wordt beperkt. Dit geldt  met 
name  voor de dennen die aan de buitenrand van het 
terrein staan. Voor de herinrichting van het terrein was 
door de landschapsarchitect een open duinlandschap 
ontworpen, waarin heel weinig bomen waren opge-
nomen. Ook hiertegen heeft de AVN haar bezwaren 
kenbaar gemaakt, waarna het ontwerp zodanig is aan-
gepast dat er veel meer bomen zijn opgenomen. Op dit 
moment ziet de bouwplaats er uit als een gigantische 
zandbak, maar dit zal over ca twee jaar weer bebouwd 
en beplant moeten zijnu

Landgoed Voorlinden uitgesnoeid
Het natuuronderhoud op landgoed Voorlinden baart 
de AVN grote zorgen. Het Wassenaarse landgoed aan 
het begin van de Buurtweg is medio 2011 aangekocht 
door kunstverzamelaar Van Caldenborgh. Hij wil er een 
museum voor zijn kunstverzameling vestigen. Samen 
met de stichting Duinbehoud heeft de AVN in 2012 
kennisgemaakt met de nieuwe eigenaar en aandacht 
gevraagd voor het juiste beheer van dit natuurgebied. 
Aanvankelijk leek de bereidheid voor samenwerking 
en advisering groot, maar de behoefte van de tuinlie-
den om het ‘achterstallig onderhoud’ in het bos weg 
te werken, heeft geleid tot het kaalzetten van veel 
onderbegroeiing. Dat gebeurde ook tijdens het broed-
seizoen. De eerste negatieve resultaten tekenen zich 
nu af bij de inventarisatie van broedvogels en vlinders. 
Op Voorlinden wordt al ruim 25 jaar achtereen door 
vrijwilligers gemonitord. De veranderin-
gen in het landschap zijn uit de resultaten 
af te lezen. Het uitsnoeien van de onder-
begroeiing in het bos en langs de oevers 
zal vooral voor (dichtbij de) grond broe-
dende bos- en rietvogels een gebrek aan 
broedgelegenheid opleveren,  terwijl de 
bouwactiviteit op de bloemenweide en 
het verwijderen van waardplanten als 
braam en brandnetel de vlinderstand 
zal decimeren. De AVN zal aan het eind 
van het broedseizoen de resultaten onder de aandacht 
brengen van de eigenaar. Naar alle waarschijnlijkheid 
heeft die geen enkele notie van deze teloorgang. Dat 
tuinmannen geen natuurbeheerders zijn, is inmiddels 
meer dan duidelijk. Duinbos Voorlinden lijkt nu meer 
op een stadsparku  

Door:
Aletta de Ruiter
Joost Gieskes
Bas Steenks
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Portefeuillehouders AVN
Aletta de Ruiter Bewonersprojecten, West-/Oostduinen
Jaap van Loenen Duinoord, Bomen
Arnim van Oorschot Leijenburg
Caroline de Jong-Boon Van Stolkpark, Scheveningse Bosjes
Joost Gieskes Benoordenhout, Reigersbergen
Mart Kaastra Internationaal Strafhof (ICC)
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
André Smit Landgoed Meer en Bosch
Caroline Wigleven Internationaal park
Joke Scheeres Landgoed Meer en Bosch
Leon van den Berg Zoetermeer, Buytenpark

Coördinatoren
Bas Steenks Boomzaken en kapvergunningen
Wil van der Poll Informatie kraam
Aletta de Ruiter Vrienden van Ockenrode
Fred Vorstman Werkgroep Bufferzones
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Frits Prillevitz 
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Jan Kees in ‘t Veld              22-04
portefeuillehouder en bestuurslid

“Ik voel me als een natte krant, maar verder gaat het 
goed met me”, waren de strijdbare woorden waarmee 
Jan Kees in ‘t Veld zijn laatste email aan zijn AVN-colle-
ga’s afsloot.  Niemand die aan zijn woorden twijfelde, 
dus waren we veertien dagen later als door een bom 
getroffen toen we van zijn overlijden hoorden. Zijn 
vechtlust was exemplarisch. Binnen de AVN was Jan 
Kees tussen 1995 en 2007 vooral de bomenman. Maar 
daarnaast zat hij ook in het bestuur, was portefeuille-
houder voor Rijswijk en deed hij projecten als Huber-
tustunnel en Automobielmuseum. Uiteraard met als 
inzet: behoud en verbetering van het groen. 
Als civieltechnisch ingenieur had hij zich na zijn pensi-
onering ten volle op een nieuwe hobby gestort: het in 
beeld brengen van de Haagse monumentale bomen. 
Door de fotoserie die hij daarvoor maakte, kwam hij 
in contact met de AVN en dat was liefde op het eer-
ste gezicht. Als er een boom gekapt moest worden die 
in de weg stond voor een bouwproject, dan kon Jan 
Kees  de uitvoerder precies vertellen op welke manier 
die boom toch behouden kon blijven. En hij had vaak 
succes. Op die manier raakte hij ook betrokken bij de 
oprichting van de Adviesraad Monumentale Bomen.
‘Never a dull moment’ met Jan Kees, want hij kon 
behoorlijk kritisch zijn en trok dan een flink bataljon 
verbaal geschut uit de kast. Dat was wel eens schrik-
ken voor degene die tegenover hem zat, maar zijn 
collegialiteit en warme hart zorgden ervoor dat die 

schrikmomenten van korte duur waren. Het tegen-
overgestelde kwam immers veel vaker voor. Zodra hij 
een goede actie bespeurde, putte hij zich uit in com-
plimenten. 
De natuurbescherming was niet zijn enige passie. Hij 
kon ook prachtig toneelspelen en debuteerde als oude 
man meerdere malen bij professionele gezelschappen. 
Dat toneelspel heeft hij tot het einde gedaan en we 
hebben ons erdoor laten bedotten. Rust in vrede Jan 
Kees, de AVN heeft veel aan je te dankenu

Annemarie van Hasselt  04-03
Ledenadministratie

Minder onverwacht, maar minstens zo gevoelig 
kwam het overlijden van Annemarie van Hasselt. Als 
stille kracht achter de schermen zorgde ze 15 jaar lang 
dat de ledenadministratie up to date was. Ze bracht 
orde op zaken in de kaartenbak van haar voorgan-
ger en zorgde dat de 10.000 leden die de AVN toen 
telde allemaal digitaal ingevoerd werden. Ieder nieuw 
lid kreeg van haar een welkomstbrief en het laatste 
nummer van het kwartaalblad. “Gaat het goed met de 
club?”, was haar nieuwsgierige vraag als ik een stapel 
nieuwe Haagwindes kwam brengen. Tijdens de koffie 
namen we de Haagse projectontwikkeling en de AVN-
roddels door. De rest van de correspondentie ging via 
de email. En het ging altijd goed, tot vorig jaar. “Kom 
het nu maar ophalen”, mailde ze “en bedankt dat jullie 
zoveel geduld met me hadden”. Lieve Annemarie, die 
dank is wederzijds. De AVN is je veel verschuldigduDoor: Aletta de Ruiter



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.  22 juni 2013  Verzamelen 10.00 uur   Adres: Bezuidenhoutseweg/Carel Reinierszkade, Den Haag
Groene servituutlijn van Huis ten Bosch naar Vreugd en Rust (2 uur)
Nu de troonswisseling een feit is, gaan we het toekomstige uitzicht van koning Willem Alexander bekijken. Sinds de bouw van de 
Oranjezaal rust er een servituut op de groenstrook naar het jachthuis aan de Vliet. Toen er nog geen telefoon bestond had die zichtlijn 
een belangrijke functie. Maar ook nu mag er nog steeds niet gebouwd worden tussen die twee huizen. Een tocht met verrassingen.

Zat.  20 juli 2013  Verzamelen 10.00 uur  Adres: Pioenweg/Ereprijsweg, Den Haag
Wapendal en Bosjes van Pex (1,5 uur)
Het eerste succes van de AVN was het behoud van Wapendal. We schrijven 1926 en de wijk Bohemen wordt gebouwd. Er is ruimte 
nodig voor de aanleg van sportterreinen. Die passen mooi in een restje duingebied tussen de Pioenweg en de Ridderspoorweg.
Dankzij de AVN is dat restje stadsduin nu hoogwaardig natuurterrein met Europese bescherming.

Zat. 10 aug 2013  Verzamelen 10.00 uur  Adres: Bovendijk 141, 2548 AX Den Haag Wateringseveld,
Wandeling door het Bomenmuseum van Wateringseveld (2 uur)
Boomdeskundige Bas Steenks leidt u in het Bomenmuseum langs een lint van verschillende boomsoorten dwars door de vinexwijk 
Wateringseveld. U kunt kiezen uit 3 routes die starten bij de stadsboerderij ‘Op den Dijk’. Nergens in Nederland tref je zoveel boom-
soorten bij elkaar in de straten van een stad als in het Wateringseveld.  

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)

advertentie

“Historische Zakatlas van het Haagse Groen”

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

€ 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

€ 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


