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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

Nog één keer wil ik het hebben over de toekom-
stige ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland, 

en natuurlijk ook over wat die betekenen voor onze 
stad en voor de ruime ommelanden van groot Den 
Haag. Waarom? Niet alleen omdat dit voor mij als 
oud-planoloog een favoriet onderwerp is gebleven, 
maar vooral omdat ik er niet gerust op ben dat het de 
komende jaren en wellicht ook niet op de lange ter-
mijn goed zal uitpakken voor het groen, zowel in de 
stad als in het landelijk gebied. 

Wat voor bewijsvoering heb ik daarvoor? In de eerste 
plaats is het sterke ruimtelijk ordeningsbeleid dat 
Nederland decennia kenmerkte op nationaal en pro-
vinciaal niveau, de laatste twee jaar enorm afgezwakt. 
‘Instrumenten’ als het rijksbufferzonebeleid en de pro-
vinciale rode contouren werden afgeschaft. Het laat 
zich gemakkelijk raden wat daarvan het effect in de 
toekomst kan zijn! Te meer daar als een vaststaand 
feit geconstateerd moet worden dat de Randstad de 
komende 20 tot 30 jaar nog zeker met 1 miljoen inwo-
ners zal groeien. Alle planbureaus van de regering zijn 
het daar wel over eens. Niet alleen omdat de bevolking 
van ons land in de nabije toekomst nog doorgroeit naar 
17,6 miljoen inwoners, maar vooral ook omdat jonge 
mensen met een goede opleiding uit heel Nederland 
naar de Randstad willen komen vanwege de betere 
werkgelegenheid. Het is (nog) geen doemscenario, 
maar de ruimtelijk consequenties zijn evident.
 
Wat betekent het voorafgaande voor Den Haag en 
omstreken? Niet alleen het verzwakte ruimtelijk beleid 
geeft minder hoop op een goede, groene toekomst, 
ook de onmiskenbare voorrang die nu gegeven wordt 

aan economische groei en werkgelegenheid, versterkt 
onze zorgen. Dat zie je al af aan de beslissingen die 
genomen zijn over vergroting van de infrastructuur in 
ons gebied, zoals met de Rijnlandroute en de Blanken-
bergtunnel, beide nadelig voor de 2 voormalige buffer-
zones die Groot Den Haag tot voor kort vrijwaarde van 
samenklontering met de rest van de Zuidvleugel van 
de Randstad. Worden in de nabije toekomst de open 
ruimten in de Haaglanden reeds bedreigd, ook voor 
het bestaande groen in Den Haag zullen we op onze 
tellen moeten passen. Het zal niet lang meer duren 
voordat de plannen van wethouder Norder om op 9 
plaatsen in de stad 30.000 woningen te bouwen weer 
uit de kast gehaald worden. Het zal u met deze schets 
van bouwen binnen en/of buiten het stedelijk gebied, 
duidelijk geworden zijn dat hier zware dilemma’s 
opdoemen voor overheden maar ook voor ons als AVN.
 
Tot nu toe koos de AVN voor behoud van het bui-
tengebied. Ook met onze studie van de groene long 
tussen Den Haag en Scheveningen, ‘Het Haags Bin-
nenduinbos’, maakten we de gemeente duidelijk dat 
uit cultuurhistorisch en ecologische overwegingen, 
naast rustig recreatief medegebruik, behoud en goed 
beheer van dit gebied voor de hele stad van het groot-
ste belang is. Meedenken met de gemeente vanuit ons 
perspectief, waar nodig onderbouwend door grondige 
studies, dat zal in een verder verdichtende stad onze 
opdracht voor de toekomst zijn. Een toekomst die trou-
wens al lang en breed begonnen is. In 2026 bestaat de 
AVN 100 jaar; ik hoop erbij te kunnen zijn om te zien 
dat de AVN het verschil heeft kunnen makenu
 
Frits Prillevitz
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De eikenlanen van Oosterbeek
Landgoed Oosterbeek krijgt een grote opknapbeurt. Het onderhoud van dit 

landgoed op de grens met Wassenaar moest jarenlang wachten op extra bud-

get.  Nu er groencompensatie-gelden beschikbaar zijn vanuit de bouw van de 

nieuwe, ernaast gelegen Amerikaanse Ambassade willen de groenbeheerders 

dan ook graag flink aanpakken. Maar de AVN vindt dat dat niet ten koste mag 

gaan van monumentale eiken.

Op zaterdag 23 november kregen wijkbewoners 
uit Benoordenhout en andere geïnteresseer-

den de gelegenheid om met de beleidsmakers van 
de gemeente te praten over het toekomstige groot 
onderhoud in Oosterbeek. In een tent op de grote 
weide en tijdens een wandeling over het landgoed 
werden de plannen toegelicht. 
Er is lang geen onderhoud gepleegd aan het landgoed 
en iedereen is het eens over herstel van paden, oever-
beschoeiing,  parkmeubilair, vervangen van struiken 
en herstel zichtlijnen. Maar het voornemen om alle 
circa anderhalve eeuw oude eiken langs de boslanen te 
vervangen voor jonge bomen vinden de meeste bezoe-
kers geen goed plan. Ook de AVN heeft een zienswijze 
geschreven tegen het voornemen om 126 volwassen 
bomen te kappen.

Die oude eikenbomen zijn inmiddels monumentaal 
en dragen de sporen van een lang bosleven. Ze zijn 
tussen 1850 en 1880 met een onderlinge afstand van 
6 meter als laanboom aangeplant. Niet alle bomen 
hebben die lange periode overleefd, maar van wat er 
nu nog staat, is het merendeel vitaal genoeg om nog 

een lang leven door te groeien op deze plek. Vanwege 
hun ouderdom geven ze een speciaal karakter aan het 
landgoed. De huidige eiken zijn met hun kruinen mooi 
ingepast in de kruinhoogte van het omringende bos, 
een voorwaarde om te kunnen overleven, want eiken 
hebben licht nodig. Jonge eikenbomen zullen dan ook 
weinig groeikans krijgen als ze in de schaduw van dat 
omringende bos moeten opgroeien.

Specifiek landgoed-element
De landschapsarchitecten van de gemeente kiezen 
voor vervanging omdat laanbomen een typerend land-
goedelement zijn in de Engelse landschapsstijl van 
Oosterbeek. Groot onderhoud betekent voor hen dan 
ook: het terugbrengen van de lanenstructuur met de 
specifieke eigenschap van een complete boslaan die 
er uniform uitziet. Het landgoed krijgt op die manier 
een ‘make-over’ en kan er in het gedachtengoed van 
de architecten weer jaren tegen. ‘Het wordt een inves-
tering voor de volgende 150 jaar’, is het verkoopargu-
ment. 
Aanvankelijk was het de bedoeling om nieuwe eiken 
te planten op plaatsen waar de oude zijn weggevallen, 
maar dan ontstaat er geen uniform aanzicht. Boven-
dien zou ook deze jonge aanplant een lichtprobleem 
hebben bij het opgroeien. Reden waarom er een kap-
aanvraag is ingediend voor 126 grote laanbomen.  Daar 
zijn ook andere boomsoorten bij die in de weg staan of 
licht wegnemen van de nieuwe laan.

Tijdens de informatiebijeenkomst kon het publiek ken-
nis nemen van de nieuwe situatie met jonge eiken. Op 

Door: Aletta de Ruiter

een compilatiefoto stond de nieuwe jonge laanstruc-
tuur ingebed tussen het achterliggende oude bos. Dat 
bracht het enorme contrast tussen het karakter van 
oud en jong bos goed in beeld. 

Bosmonument met eigen ecotoop
Landgoed Oosterbeek is in zijn huidige vorm een 
bosmonument met een eigen ecotoop. Grote aantal-
len organismen maken van de oude bomen gebruik, 
uiteenlopend van broedende vogels tot insecten en 
vleermuizen. De oude bomen zorgen daardoor voor 
een veel grotere biodiversiteit dan jonge bomen. 
Dat de onderste takken van opgroeiende bomen die 
vlak naast elkaar staan langzaam afsterven is een 
natuurlijk proces. Die takken krijgen niet voldoende 
licht. In de commerciele bosbouw wordt die eigen-
schap zelfs met opzet gehanteerd om lange rechte 
takloze stammen te verkrijgen. De aanwezigheid van 

afstervende onderste takken betekent dus niet dat de 
boom ongezond is. Als die takken een gevaar opleve-
ren voor wandelaars, dan moeten ze er op tijd afge-
zaagd worden. Dat hoort bij het bosbeheer.
Ook de kruinen van de eiken zijn niet allemaal even 
groot, want de bomen moeten concurreren met de 
boomkruinen van het omringende bos. Bomen die 
op het zuiden staan hebben grotere kruinen dan de 
bomen aan de noordzijde van de laan. Maar ook voor 
een kleinere kruin geldt dat de boom gewoon gezond 
kan zijn. Vreemd genoeg waren dit wel de argumen-
ten van het onderzoeksbureau dat is ingehuurd om de 
vitaliteit van de eiken vast te stellen. De conclusie van 
de onderzoeker was dat 97% van de eiken vanwege 
ernstige afstervingsverschijnselen aan het eind van 
hun leven was.  De onderzoeksvraag bleek echter van 
grote invloed te zijn op die conclusie, want als deze 
bomen niet als laanboom maar als bosboom zouden 

Herfstbeeld van eikenkruinen. 
Niet alle kruinen zijn even groot, 
maar ze staan wel allemaal op 
dezelfde hoogte in het bos. Het 
is goed te zien dan sommige 
onderste takken afsterven.
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Groene Oordtje verhuist en groeit door

Als bezielde beheerders hebben Cocky 
Hoek en haar vrijwilligers lang gepro-

testeerd en zelfs geprocedeerd tegen deze 
uitplaatsing,  De winst van dit protest zit in 
de uitzonderingspositie die is verkregen. Na 
lang onderhandelen mocht deze unieke pro-
jecttuin toch verhuizen naar de overzijde van 
het IJsclubpad. Een gunst die de individuele 
spoortuinders niet werd verleend. 

Daags na de sommering kwam het vrijwilli-
gersleger op dreef en heeft in veertien dagen 
plus een week verlenging alle tuinplanten 
uitgegraven en naar de overzijde gebracht. 
Het mooie weer gaf veel voordeel in het 
werk, maar zorgde ook voor verdroging bij 
het opkuilen van de planten. Honderden gie-
ters water moesten er uit de Schenk geschept 
worden om de planten nat te houden.  Alle 

tegels moesten mee en gelukkig kwam er 
hulp vanuit het stadsdeel voor verplaatsing 
van de fruitbomen. Drie stoere werkers en een 
kraantje hielpen alle bomen naar de overzijde 
en verplaatsten en passant ook nog een berg 
zand die verkeerd was gestort.

Met de graafmachines van NS op de hielen 
werden ook de meest bruikbare opstallen 
nog gered. Dagenlang hebben vrijwilligers 
gezocht naar levende have die op het Groene 
Oordtje thuishoort. Onder stenen kwamen 
kikkers en salamanders vandaan, de vis moest 
uit de vijvers en het is te hopen dat muizen en 
egels zelf een veilig heenkomen vonden.

Toen op 21 oktober het oude vertrouwde hek 
definitief sloot, stonden de leden en vrijwil-
ligers van de nieuwe tuinvereniging ‘Natuur-

tuinen de Groene Schenk’ met losse spullen op 
hun nieuwe terrein in de regen. De inventaris 
van de huisjes was opgeslagen in containers, 
maar vanwege de haast was het niet mogelijk 
geweest  om het meegenomen huisje direct 
alweer op te bouwen. Dat gebeurt nu in de 
eerste week van december. De nieuwe tuinen 
beginnen al vorm te krijgen. Ondanks het 
natte herfstweer is er veel werk verzet. Hulp 
kwam van alle kanten en links en rechts wordt 
een financiële bron aangeboord. 

De AVN spande zich met succes in om het 
ambtelijk radarwerk sneller te laten draaien. 
Het exotische Groene Oordtje is nu een kale 
vlakte, maar vereniging Natuurtuinen De 
Groene Schenk heeft een dubbele ruimte ter 
beschikking en groeit hopelijk door naar een 
prachtig ecologisch complexu

De ecologische expositietuin Het Groene Oordtje achter de Nieuwe Veenmolen langs de Schenk is niet meer. Op woensdag 25 

september viel de definitieve beslissing dat de tuin binnen 14 dagen ontruimd moest worden omdat de graafmachines voor 

de bodemsanering al brommend klaarstonden.

zijn beoordeeld, zou het advies veel milder hebben 
geklonken. Van laanbomen wordt verwacht dat ze 
meer uniform een gezamenlijke levenskans hebben. 
Een bosboom wordt individueel beoordeeld.

Levend monument
Het mag duidelijk zijn dat je zo’n levend monument 
niet op dezelfde manier kunt restaureren als een 
monumentaal gebouw.  Levend groen is überhaupt 

moeilijk te beoordelen door de bril van een architect. 
Die kijkt immers naar een momentopname waarop 
het ontwerp een mooi beeld oplevert. Natuur groeit 
voortdurend dat beeld uit, dus wat dit jaar een mooi 
ensemble is,  kan over vijf jaar opeens uit de maat 
gegroeid zijn. Een echt landgoedpark vergt daarom 
jaarlijks onderhoud en niet alleen op de momenten 
dat er toevallig budget beschikbaar is. 

Andere aanpak
Tijdens de discussie in het veld werd duidelijk dat er 
heus nog wel een andere variant op deze onderhouds-
beurt te bedenken is. Eigenlijk vond bijna iedereen het 
een drastische ingreep en zonde om de nog resterende 
oude bomen te offeren. De reactie van de wijkbewo-
ners was voornamelijk emotioneel, waarbij veel genu-
anceerde, maar vooral ook ongenuanceerde opmerkin-
gen tussen de bomen bleven hangen. De deskundigen 
voerden een vakmatig gesprek over lichtconcurrentie, 
internodiën,  waterlot, jaarringen, actieve en slapende 
knoppen en vooral over winnaars en verliezers. En dat 
laatste had uitsluitend betrekking op de bomen.

De AVN gaat al haar kennis en invloed aanwenden om 
de oude eiken van Oosterbeek te behouden. Het gaat 
om 126 bomen (waaronder ook andere boomsoorten)  
waarvoor nu al een kapvergunning is aangevraagd bij 
de gemeente Wassenaar. Den Haag is eigenaar van 
het landgoed maar het ligt op grondgebied van Was-
senaar. De AVN heeft evenals drie andere belangen-
partijen een zienswijze ingediend. Indien de kapver-
gunning toch wordt verleend, zullen we ook bezwaar 
indienen. Maar vooralsnog proberen we in goed over-
leg tot een oplossing te komenu

Kijk voor de zienswijze en de laatste informatie op: www.avn.nl

Landgoed Oosterbeek ligt 
ingeklemd tussen tankgracht, 
Benoordenhoutseweg, Juli-
anakazerne en het fietspad 
Van Brienenlaan.  
De belangrijkste eikenlaan 
loopt meanderend door 
het bos vanaf het punt tus-
sen de gebouwen naar het 
noorden tot aan de brug 
bij de Van Brienenlaan 

Het Groene Oordtje in oude glorieHet Groene Oordtje na sanering Opnieuw beginnen aan de overzijde van het IJsclubpad
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Stadsnatuur aan de hand van oude ansichten
Aan de hand van 

oude ansichten

Het Haagse Bos
In deze rubriek over het Haagse groen in de vorige eeuw kwam één van de 

bekendste gebieden nog niet aan de orde: het Haagse Bos. Het is een klein 

wonder dat te midden van de stedelijke huizenzee dit min of meer natuurlijke 

loofbos gespaard is gebleven.

In de Middeleeuwen strekte zich op de strandwallen 
een ‘oerbos’ uit. Door houtkap verdween veel, maar 

bij Den Haag bleef een deel bestaan. Aan de noord-
kant langs de Benoordenhoutseweg ligt nog steeds 
het lage reliëf van de binnenduinen, dat heel lang ‘Het 
Slachveld’ heette, dat wil zeggen dat het afgescheiden 
was als jachtgebied. Op een kaart uit 1645 is het vrij 
open met verspreide bomen. Het zuidelijk deel van 

het Haagse Bos, begrensd door de Bezuidenhoutse-
weg, lag in een venige strandvlakte. Naast Huis ten 
Bosch lagen hier begreppelde ‘elsakkers’. Het afgezette 
takkenhout was brandstof voor de bakkersovens. Het 
bos leverde eveneens hout en ook turf voor het gra-
felijke hof. 

Op de eerder genoemde kaart staat aan de stadskant: 
‘De waranden ghenaempt de Coecamp’. Het woord 
warande duidt ook op jachtterrein, in de duinen altijd 
van konijnen in halfwilde staat. Het vee op de Koe-
kamp leverde vlees en zuivelproducten. In het mid-
den van de 15e eeuw werd onder Filips de Goede het 
Haagse Bos omringd door sloten om de afwatering te 
verbeteren. Het Haagse Bos was dus een jachtdomein 
en was niet toegankelijk. Dankzij de graven van Hol-
land bleef het bos behouden.
Naast de Koekamp ligt het Malieveld en die veldnaam 
is afgeleid van maliebaan, waar het kolfspel werd 
beoefend. Kort na 1970 werden door een scholier zo’n 
40 kolfballen in het bos gevonden. Ze stamden uit de 
15e en 16e eeuw en waren van klei gebakken met een 
glazuurlaagje (‘Keulse kloten’).

Aanslagen op het Haagse Bos
Tijdens de beginjaren van de Opstand ging het Haagse 
Bos bijna ten onder. Huursoldaten kapten bomen voor 
de aanleg van schansen rondom Leiden. In 1575 dreigde 
al het hout verkocht te worden om de oorlogsschuld te 
betalen. Een smeekschrift van burgers en bestuur van 
Den Haag leidde in 1576 tot een overeenkomst (Acte 

van Redemptie). Met deze afkoop schold de stad het 
uitgeleende geld aan de Staten van Holland kwijt en 
betaalde ook nog duizend Carolusguldens. De Staten 
beloofden ‘voor eeuwig’ het Haagse Bos te sparen en 
te onderhouden. Voortaan was het bos toegankelijk 
voor het publiek.
Ruim 300 jaar later probeerde Napoleon het Haagse 
Bos te verkopen. Gelukkig trok koning Willem I zich 
het lot van het bos aan. Tijdens zijn regering werden 
tussen 1819 en 1821 grote vijvers gegraven. Met het 
vrijkomende zand werd het zuidelijk deel van het bos 
opgehoogd. Ook kwam er een molentje voor de afwa-
tering naar de Schenk.
In de 19e eeuw werd delen van het bos herhaaldelijk 
door storm verwoest, zoals in 1860 en 1881. Als oplos-
sing werd door deskundigen gepleit voor regelmatige 
dunning en verjonging. Betreurd werd de verdringing 
van de eik. De grootste ramp was wel de orkaan in de 
nacht van 30 september op 1 oktober 1911. De bomen 
waren te hoog opgeschoten, te ondiep geworteld en 
stonden nog in blad. Bovendien was de grond kurk-
droog. Met windkracht 12 uit het noordnoordwesten 
werd vooral de noordkant van het bos getroffen. In 
totaal waren 2648 bomen scheef- of omgewaaid en 
zelfs doorgebroken. ‘Staatsboschbeheer’ gaf voor 20 
cent een brochure uit met zwartwit foto’s en twee 
fraaie kaarten uit 1645 en 1912 met de kaalgeslagen 
gedeelten en heel precies ‘de plaats van opname der 
bij het rapport gevoegde photo’s’.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog sneuvelden veel 
bomen (70 %) in het Haagse Bos door de aanleg van 

Dit was de laatste aflevering over 
de historische stadsnatuur in Den 
Haag. Met behulp van prentbrief-
kaarten werd 25 keer de land-
schapsgeschiedenis toegelicht. 
Op de oude ’ansicht’ moest wel 
steeds iets te zien zijn dat er nog 
is. Het eerste verhaal verscheen in 
De Ratelaar 2007-4.
Binnenkort verschijnt deze reeks 
gebundeld. U kunt de verschil-
lende historische afleveringen er 
dan nog eens op naslaanu

de anti-tankgracht en afvuurplaatsen van de 
V2-raketten. Ook werd veel hout door de Hage-
naars gekapt. Een massale herplant volgde na 
1945. 
Twee grote wegdoorsnijdingen brachten 
nieuwe aanslagen: de Laan van Nieuw Oost 
Indië in 1920 en de Utrechtse Baan in 1976. Ook 
de Benoorden- en Bezuidenhoutseweg werden 
breder: het Haagse Bos werd door die vier auto-
wegen ingesloten. Toch heeft Staatsbosbeheer 
veel behouden en vooral onderhouden. Het 
huidige Haagse Bos is een prachtig gevarieerd 
loofbosu

foto 
rechterpagina

Leidsche Straatweg in 
het Haagsche Bosch 
(1905). Elektrochro-
mie H.S. Speelman, 
Amsterdam. Col-
lectie F. Beekman.

foto 
linkerpagina

Verwoesting langs de 
Leidsche Straatweg 
door de orkaan van 1911. 
Collectie F. Beekman

Door: Frans Beekman
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Stormschade aan bomen
De herfststorm, die op 28 oktober jongstleden over Nederland 

trok, heeft nogal wat schade aangericht aan het bomenbestand. 

Ook Den Haag is er  niet ongeschonden vanaf gekomen.

Volgens een gemeentewoordvoerder zijn er in 
onze stad 308 bomen verloren gegaan. Hieronder 

vallen alle bomen die zijn afgebroken, met wortel en 
al zijn omgevallen, of zo zwaar zijn beschadigd, dat ze 
gerooid moesten worden.
Dit betreft dus alleen  bomen die op openbaar gebied 
staan. Ongetwijfeld zijn er ook particuliere bomen 
gesneuveld, maar hiervan zijn geen gegevens bekend. 
Nu lijkt een aantal van ruim 300 bomen erg groot, 
maar als je rekent dat er alleen al 110.000 straatbo-
men zijn, dan valt die hoeveelheid nog wel mee. Zeker 
als je bedenkt dat hierbij niet de bomen in parken en 
plantsoenen zijn inbegrepen.

Oorzaken  
Na deze aanslag op het Haagse bomenbestand rees 
de vraag of er ook specifieke oorzaken kunnen wor-
den gedefinieerd. Behalve dat er zeker sprake was van 
een zware storm, was ook het feit dat veel bomen nog 
volop in blad stonden een versterkende factor. Een-
zelfde storm op het moment dat de bomen kaal staan, 
zou zeker minder schade hebben veroorzaakt. Daar-
naast was er in de periode voor de storm veel regen 
gevallen. Een natte bodem geeft minder houvast aan 
wortels en dit gegeven is in sommige gevallen zeker 
ook van invloed geweest op de stabiliteit van bomen. 
Maar zijn er nog meer oorzaken aan te wijzen, die een 
rol hebben gespeeld in deze mate van stormschade?

Zwammen 
Al tijdens de storm trokken de hulpdiensten erop uit 
om de overlast van omgewaaide bomen en afgebro-
ken takken uit de weg te ruimen. Als eerste werden 
de geblokkeerde wegen vrijgemaakt, bomen die op 
auto’s lagen of tegen huizen leunden afgevoerd. Zowel 
de gemeentelijke groendienst als de brandweer had-
den hieraan handen vol werk. Bij deze opruimacties 
werden veelal eerst de stammen en de takken afge-
voerd, maar om de snelheid erin te houden liet men de 
wortelstronk voorlopig liggen. En dit bood een unieke 
kans om deze slachtoffers eens nader te onderzoeken. 
Zo heb ik ca 20 omgewaaide of beschadigde bomen 
gevonden, die verspreid door de stad stonden. Dit zijn 
natuurlijk lang niet alle schadegevallen, maar er waren 
wel enkele opvallende overeenkomsten. Zo bleken de 
meeste van die bomen iepen te zijn, met daarnaast 

enkele acacia’s en paardekastanjes. Daarnaast viel het 
op dat al deze bomen (behalve de kastanjes) straat-
bomen waren. Maar de belangrijkste overeenkomst 
was toch wel, dat alle onderzochte exemplaren waren 
aangetast door tonderzwammen. 

Risico’s  
Bij enkele iepen was de zwamaantasting pas in het 
beginstadium en soms zelfs met moeite te ontdek-
ken. Slechts heel beperkte wortelaantasting bleek in 
de situatie van deze storm al genoeg om beweging in 
een boom te krijgen. Dit was het geval bij een iep aan 
de Laan van Meerdervoort ter hoogte van nummer 151. 
De kluit was deels opgewipt en de kruin helde naar 
de huizen, waarna besloten werd om deze boom te 
kappen. Bij andere iepen was de aantasting al in een 
gevorderd stadium, zoals bij de iep aan de Laan van 
Eik en Duinen. Hier bleken al veel hoofdwortels te zijn 
doorgerot, waardoor de kluit geheel was gekanteld. Nu 
kon de onderkant van de wortelstobbe goed bekeken 
worden en hier bleek de kern van de stobbe al heel 
ernstig te zijn verrot. Eigenlijk was het verwonderlijk 
dat deze boom nu pas was omgevallen. Na enig zoeken 
was er een klein vruchtlichaam van een tonderzwam 
op de stamvoet te ontdekken. Aan de buitenkant leek 
de aantasting dus nog beperkt, maar was in feite al 
behoorlijk ernstig. En hier schuilt ook het probleem om 
deze risico’s vroegtijdig te kunnen ontdekken om de 
juiste maatregelen te kunnen nemen. Wanneer moet 
je als beheerder ingrijpen om risico’s te voorkomen. 
Hierbij speelt dan vaak de vraag of je niet onnodig, of 
te voorbarig een boom rooit. 

Andere gebreken
Tijdens de storm zijn ook veel takken afgebroken. 
Hierbij waren enkele opvallende gevallen, zoals bij 

een grote paardekastanje in het Zuiderpark. Daar was 
een heel zware arm uitgebroken, die ruim 30% van 
de hele kruin vormde. Ook hier bood de afgebroken 
tak gelegenheid om naar een oorzaak te zoeken. En 
ook in dit geval was niet alleen de storm de oorzaak, 
maar was sprake van twee bijkomende, bijzondere 
factoren. Op het breukvlak van deze tak was duidelijk 
zichtbaar dat het hout deels was aangetast door een 
zwam. Daarnaast kon ook worden geconstateerd dat 
dit een  tak met een zogenaamde plakoksel betrof. De 
tak is niet goed vergroeid met de stam. Het is dus een 
technisch gebrek aan de boom zelf. Verder zijn in het 
Zuiderpark nog drie kastanjes zwaar beschadigd door 
een combinatie van de kastanjebloedingsziekte (een 
bacterie) en ander zwammen. Door verzwakking van 
het hout braken ook hier takken of brak een deel van 
de kroon uit. 

Conclusie
Opvallend bij al deze waarnemingen is dat in geen 
van deze gevallen de storm de enige oorzaak was van 
de schade, maar alleen een versnelling in het schade 
proces had veroorzaakt. Ik merk wel op dat slechts een 
deel van alle schadegevallen kon worden beoordeeldu

Door: Bas Steenks

De tonderzwam staat bekend in de boomverzorging als één 
van de meest schadelijke soorten en is zeker niet kieskeurig 
in zijn keuze van “slachtoffers”. Zo komt hij behalve op de 
iep o.a. ook voor op paardekastanje, esdoorn, beuk, eik, linde, 
prunus en acacia. Hij tast de hoofdwortels aan zodat de boom gevoelig wordt 
voor windworp. Daarnaast wordt ook de stamvoet aangetast, waarbij in een 
gevorderd stadium de stamvoet doorrot en afbreekt. De zwam is te herkennen 
aan het vruchtlichaam (de paddenstoel), dat zich met name op de buitenkant 
van de stamvoet vestigt. Deze vruchtlichamen zijn meerjarig en groeien jaarlijks 
aan. Hij heeft een houtige structuur en voelt hard aanu 

Op de Laan van Eik en Duinen sneuvelde een 
monumentale iep (Ulmus pumila).Veel wortels 
waren verrot en dus al langere tijd aangetast 
door zwammen. Toch is dit moeilijk waar te 
nemen zolang de boom goed in het blad staat.

Deze iep aan de Laan van Meerdervoort bleek 
ook een slecht wortelgestel te hebben. 
 foto’s: Bas Steenks en Clara Visser
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De hoogstamboomgaard in  
De Uithof wordt onderdeel van 
een van de projecten van de AVN

Ruimtelijke kwaliteit nieuwe stijl

De Veenwetering in de Duivenvoordsepolder 
Dit is zo’n gebied dat onder druk staat van 
toch wel ingrijpende nieuwe inpassingen.

De provincie Zuid-Holland is bezig met de voorbereiding van en de besluit-

vorming over de Visie Ruimte en Mobiliteit.  Hierdoor zal de bescherming van 

de ruimtelijke kwaliteit veranderen.  Doordat ook de Rijksbufferzones zijn 

verdwenen, wordt het zaak de ontwikkelingen in het landelijk gebied goed 

in de gaten te houden.

In de ontwerp Visie Ruimte en Mobiliteit zullen er 
nog maar twee beschermingsregimes bestaan voor 

de ruimtelijke ontwikkeling.  De hoogste bescherming 
geldt voor gebieden in de Ecologische Hoofd Structuur 
(EHS) en Natura 2000 gebieden.  Ook landgoederen 
zullen deze grootste bescherming genieten.  Voor de 
bufferzones, recratiegebieden en de weidevogelgebie-
den geldt een lagere beschermingsgraad.  

Er is een nieuw kwaliteitskaart gemaakt van de pro-
vincie.  Deze heeft vier themakaarten: de ondergrond; 
de cultuurlandschappen (kust, veen en delta); stedelijk 
ruimtebeslag (infrastructuur en stedelijke agglomera-
ties); beleving.  

De Visie geeft spelregels over wat voor soort ontwikke-
lingen buiten het bestaande stads- en dorpsgebied of 
ontwikkelingen met een mogelijke ruimtelijke uitstra-
ling naar het buitengebied toegestaan zullen worden.  

Daarvoor worden drie soorten ontwikkelingen onder-
scheiden.  De minst ingrijpende wordt aangeduid als 
“inpassen”.  Dit zijn gebiedseigen, kleinschalige ont-
wikkelingen die passen bij de maat en schaal van het 
landschap.  Daarbij wordt ook de mogelijke versterking 
van bestaande structuren beoordeeld.  

Meer ingrijpende, maar nog bescheiden ontwikkelin-
gen worden aangeduid als “aanpassen”.  Het gaat dan 
om een gebiedsvreemde maar kleinschalige ontwik-
keling of een gebiedseigen ontwikkeling buiten de 
bestaande maat en schaal van het landschap.  
Tenslotte zijn er grootschalige ontwikkelingen, die 
worden aangeduid als “transformeren”.  Maar zulke 
transformaties zijn uitgesloten voor het landelijk 
gebied, waarvoor een beschermingsregime geldt.  
Voor gebieden in de EHS, Natura 2000 gebieden en 
voor de landgoederen zijn alleen ontwikkelingen 
mogelijk die kunnen worden ingepast.  Voor de buffer-
zones, recreatiegebieden en de weidevogelgebieden 
kunnen ontwikkelingen ook van de categorie aanpas-
singen zijn.  

Dit ruimtelijk beheer nieuwe stijl is eenvoudiger en 
meer transparant dan de huidige en historische prak-
tijk en dat is een voordeel.  Maar er liggen ook gevaren 
op de loer.  Want de harde “rode” contouren die golden 
in de Rijksbufferzones verdwijnen.  En daarmee wor-
den gemakkelijk ruimtelijke ontwikkelingen moge-
lijk in de vorm van inpassingen of aanpassingen, die 
voor het behoud en de mogelijke verbetering van de 
bestaande natuurlijke en landschappelijke waarden 
nadelig zullen zijn.  

En het is nu al duidelijk dat zowel de gemeenten als 
ondernemers staan te springen om ruimte te geven 
en te vragen voor economische ontwikkelingen, ook 
in de gebieden met een beschermingsregime.  Natuur-
organisaties zullen er bovenop moeten zitten om de 
maatschappelijke belangen van natuur en landschap 
te verdedigenu

Door: Maarten Smies

Door: de redactie

Discussie en projecten in 2014

Hoe beleeft u de grote groengebieden, uw wijk-
groen of het buurtproject. Denk daar maar vast 

eens over na. De redactie gaat u prikkelen met een 
aantal stellingen en dat communiceren via de digitale 
nieuwsbrief.  Als u mee wilt doen aan het gesprek, 
bezoek dan even onze website www.avn.nl en abon-
neer u op de nieuwsbrief. 

Participatie
De AVN is aan het veranderen. Van een uitsluitend kri-
tische beleidsvolgende natuurorganisatie groeien we 
door naar een participerende en initiërende organisa-
tie, zonder daarbij dat kritische oog te verliezen. We 
focussen tegenwoordig ook meer op de inhoud van 
de natuur, het hoe en waarom en iets minder op de 
emotie en de procedure, maar ook hierbij willen we 
de gevoelswaarde niet buiten beschouwing laten. 
Kortom, we zijn aan het balansen en we hopen dat 
onze leden daarin mee willen denken.

Digitale wandelingen
De website wordt in alle stilte vernieuwd. Ook daar is 
al ruimte voor uw eigen beeldmateriaal en een kort 
verhaal. Er komen digitale wandelroutes die in het veld 
vanaf een smartphone te volgen zijn. Daarmee probe-
ren we ook jongere leden te trekken en enthousiast 
voor de Haagse natuur te maken. Nieuwsgierig ? Kijk 
vast op www.avn.nl/wandelroute_paraboolduin voor 
een klein voorproefje.

Groene bewonersprojecten
En last but not least, de AVN gaat steeds meer groene 
bewonersprojecten ondersteunen. Daarmee bewe-
gen we mee met de nieuwe participatietrend. Op dit 
moment zijn er vier projecten actueel: 

•	 Begeleiding van de nieuwe ecologische natuur-
tuinvereniging De Groene Schenk, 

•	 Stokrozenproject Bloeiende Boomspiegel Bezui-
denhout, 

•	 Jeugdnatuurwerkdagen in de Scheveningse Bosjes 
en Belvedère 

•	 Fruitplukproject van de hoogstamboomgaard in 
de Uithof. 

Voorwaarde voor een project is dat er reeds een vrij-
willigersgroep is die zich met de feitelijke uitvoering 
bezig houdt. De AVN levert daaromheen een stuk 
organisatie, advies of uitvoeringshulp, al naar gelang 
de behoefte. We zullen u daarover in Haagwinde regel-
matig op de hoogte houdenu

Met ingang van het eerste nummer van 2014 willen we in Haagwinde meer 

ruimte gaan geven aan onze leden en een discussie gaan voeren over het groen 

in Den Haag.
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Winterwater in het Haagse Bos
Langzaam maar zeker laten de bomen hun blad vallen. Bij windstilte houden 

ze even de adem in, al druppelt er hier of daar nog wel een blaadje naar de 

zwaar geurende bosbodem. Steekt de wind op dan wordt het ineens hectisch, 

wolken bladeren schieten ver weg en gretig neemt de grond de gulle gave 

over en begint het tweede leven van het afgedankte lover. Bacteriën, proto-

zoën, mijten en zwammen zetten het om in vruchtbare humus.

In het bos mogen de bladeren blijven waar ze neer-
strijken. Niets heerlijker dan het droge herfstblad 

voor je uit schoppen. Op de paden kan het echter pro-
blematisch worden als de regen ze spekglad maakt. 
Jaar na jaar valt het blad ook in de sloten en vormt daar 
een dikke baggerlaag. Een donker boeltje, waar het 
trage rottingsproces zuurstofarm water oplevert. Het 
water lijkt doods omdat hier vanwege het zuurstofte-
kort geen vis kan overleven. Maar schijn bedriegt. Een 
schepnet brengt uit de modder een bijzondere leefge-
meenschap boven water. 

Tijdens een ecologische inventa-
risatie van het Hoogheemraad-
schap van Delfland werden enkele 

jaren geleden in de bossloten van het Haagse Bos 54 
soorten macrofauna gevonden. Kleine beestjes als 
kevertjes, waterpissebedden, bloedzuigers, haften, 
wormen en slakjes werden onder de binoculair gede-
termineerd en op naam gebracht. Het was een matige 
oogst (niet goed en niet slecht volgens de onderzoe-
ker) die typisch thuishoort in voedselrijk, maar zuur-
stofarm water. Daaronder wel een enkele bijzonder-
heid die nog niet in Delfland was waargenomen. Een 
kevertje dat aangesproken wordt met de exotische 
naam Suphrodytes dorsalis. Ook enkele larven van 
de inheemse malariamug kwamen uit de bossloten 
tevoorschijn. Ze zijn hier gelukkig ongevaarlijk omdat 
ze niet geïnfecteerd zijn met de malariaparasiet.  Ver-
der hebben vooral de larven van haften en dansmug-
gen in deze bossloten het rijk alleen omdat ze er niet 
worden opgegeten door hun aardsvijand de vissen.

Vissers
Die vis zit wel in de grote vijvers. Alhoewel ook daar 
niet meer in de hoeveelheden van de jaren 70-80 
van de vorige eeuw toen het beeld van de vijvers van 
het bos in Den Haag niet compleet was zonder een 
aantal naar hun dobber starende pensionado’s. Ook 
liepen er wel branieschoppertjes met werphengels. 
Die laatste groep  deed dat zonder de benodigde ver-
gunning van de eigenaar, Staatsbosbeheer. Met een 
gewone visakte kon je niet terecht in dit lommerrijke 
paradijs. Je ziet tegenwoordig nog maar zelden vissers 
langs de plas.  Enerzijds vanwege de afnemende vis-
stand, maar ook omdat het legertje pensionado’s uit 
de omgeving langzaam uitsterft en Staatsbosbeheer 

voorlopig geen nieuwe vergunningen meer uitgeeft. 
Maar vissende vogels zien we nog voldoende langs de 
vijvers.  Al broedt hij er niet meer, toch komt de exo-
tisch gekleurde ijsvogel zo nu dan jagen vanaf een in 
het water liggende boom of een overhangende elzen-
tak. Je moet weten waar je moet kijken om hem te 
treffen, maar frequente bezoekers van het bos zullen 
die kleine blauwe flits regelmatig tegenkomen. Ook 
de visetende futen die in de topjaren met elf paartjes 
soms wel drie broedsels per jaar grootbrachten blijven 
het proberen, al is er nu nog hooguit emplooi voor drie 
paartjes. En de aalscholvers komen ook niet meer in 
grote aantallen uitbuiken in de hoge eiken, maar zijn 
hier bij tijd en wijle toch nog altijd vissend en hun vleu-
gels drogend waar te nemen op boomstammen in en 
langs het water. Door de aanwezigheid van rietkragen 
en waterlelies is het zuurstofgehalte in de vijvers veel 
hoger dan in de soms geheel door bomen overkluisde 
ondiepe bossloten. 

Wintergasten
Als alle blad in december gevallen is, hebben we overal 
vrij zicht op de plas. Let eens op de meerkoeten en zie 
wat ze uit de modder opvissen, vaak slakjes en veel 
ondefinieerbaar organisch materiaal. Inmiddels zijn 
de eerste wintergasten al een maand op het water 
aanwezig. De mannetjes van de grijze krakeenden blij-
ken helemaal niet grijs als je ze met kijker of camera 
dichterbij haalt.  Let op de fraai gekleurde slobeen-
den die algentrappend in kringetjes zwemmen.  De 
zwart witte kuifeendjes en de driekleurige tafeleen-
den meestal vlak bij elkaar. De altijd overal aanwezige 
wilde eenden vallen niet meer zo op omdat ze in de rui 
hun felle kleuren even kwijt zijn.

Als het eerste ijsvliesje de golfjes van de plas stillegt 
verschijnen er bijzondere gasten. Het dodaarsje, de 
wintertaling, de fraaie nonnetjes en soms enkele bril-
duikers die geen brillen maar slakjes opduiken. Een 
enkele keer strijken er zelfs grote zaagbekken neer 
om hier wekenlang te bivakkeren. Vaste gasten zoals 
de blauwe reigers en de nijlganzen, die geen ganzen 
zijn, zijn altijd in zicht. Maar dan valt de winter echt 
in. Steeds meer ijs vult het wateroppervlak, voor de 
eerste schaatsers over het zwarte ijs glijden, vertraagt 
een dikke sneeuwlaag het bevriezingsproces. Aan de 
benedenwindse oever ontstaat een wak waarin alle 
wintergasten worden samengedrongen. Zo weinig 
mogelijk bewegen en toch nog wat te eten zien te 
krijgen is het motto. Verontrusting door enthousiaste 
loslopende honden wordt dan een dagelijkse aanslag 
op de conditie van deze ondervoede wakbewoners. 
Wil je de absolute betovering van de Grote Vijver van 
het Haagse Bos ondergaan? Strijk dan neer op een 
bank aan de kop van de vijver als op het moment van  
zonsopgang een grote zilverreiger met een rauwe 
kreet uit de ochtendmist opdoemtu

Door: Frederik Hoogerhoud
foto boven:

Slobeend, krakeend en tafeleend 
komen in de vroege herfst al samen 
in de vijver van het Haagse Bos

foto onder:

Uitbuikende aalscholver. Er is 
nog steeds voldoende jonge vis 
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Macrofauna:

In het midden de zeldzame water-
roofkever Suphrodytes dorsalis.
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AVN-symposium        3 april 2014

‘Biodiversiteit in stedelijk gebied’

Tijdens een grote VN-conferentie in Rio de Janeiro 
in 1992 werd het Biodiversiteitsverdrag aanvaard. 

Niet alle bij de VN aangesloten landen ratificeerden in 
de afgelopen jaren het verdrag, maar wel de Europese 
Unie. Ten behoeve van de uitvoering van het verdrag 
kwamen binnen de EU richtlijnen tot stand. Eerst de 
Vogelrichtlijn en later de Habitatrichtlijn, beide bin-
dend voor de lidstaten van de Europese Unie. Samen 
vormden zij het programma Natura 2000. Het gaat 
erom dat door uitvoering van dat programma de bio-
diversiteit van de originele Europese natuur bewaard 
zou blijven. Het aanwijzen van gebieden die cruciaal 
zijn voor het welslagen van het Natura 2000 verliep 
veel trager dan verwacht (het had in 2000 rond moe-

ten zijn, vandaar de naam), en het vaststellen van 
beheerplannen komt daar nog veel later achteraan. 
Intussen ging de biodiversiteit op het Europese con-
tinent hard achteruit. 

Met de aanvaarding van 10-jarenplannen hoopt de 
Europese Commissie het tij te keren; het huidige 
plan loopt af in 2020, maar de vooruitzichten stem-
men vooralsnog niet vrolijk, vooral doordat in het 
agrarisch deel van de landelijke gebieden in Europa 

de schaalvergroting en intensivering van de land-
bouw doorgaat. Met de vergroening van het nieuwe 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid met ingang van 
2015, hoopt de Europese Commissie de nadelen van 
de modernisering van de landbouw, uit het oogpunt 
van behoud van biodiversiteit enigermate te compen-
seren. In Nederland wordt vanaf 1990 gewerkt aan 
een Ecologische Hoofdstructuur (EHS), voornamelijk 
bestaande uit natuurterreinen, bossen en waterrijke 
gebieden. De realisatie van robuuste verbindingen tus-
sen deze gebieden vormt nog steeds een groot knel-
punt. Die robuuste verbindingen zijn van groot belang 
voor het behoud van biodiversiteit. 

Tot zover de stand van zaken in het kort, ambtelijk en 
bestuurlijk, zowel internationaal als nationaal gaat  
het in dit dossier erg moeizaam en vooral te langzaam. 
Daardoor komen er soorten op de rode lijst (worden 
zeldzaam of zeer zeldzaam) of verdwijnen helemaal, 
en dat is dus niet de bedoeling.

Wat is biodiversiteit ?
Nou is biodiversiteit geen term die je als gewone bur-
ger bij het beleven van groene (natuur-)gebieden als 
eerste te binnen schiet. Soortenrijkdom, ja dat is iets 
dat zelfs bij oppervlakkige waarneming opvalt. Biodi-
versiteit zou je kunnen omschrijven als het leven op 
aarde in alle mogelijke soorten en vormen: dieren, 
planten en micro-organismen en hoe deze in verband 
met elkaar staan. Het leven op aarde kent niet alleen 
een enorme variëteit aan soorten, maar ook aan eco-

systemen, zeg maar verschillende typen natuurgebie-
den. Alle levensvormen zijn, tot in de genetische varia-
tie uniek en onvervangbaar. Bij dat laatste zit hem nou 
net de kneep: we kunnen uit ethische overwegingen 
het proces van verarming van biodiversiteit niet door 
laten gaan. Biodiversiteit staat voor de rijkdom van het 
leven om ons heen. Afbreuk daarvan moeten we, mede 
met het oog op toekomstige generaties zo veel moge-
lijk proberen te voorkomen, zowel op wereldschaal als 
ook regionaal en locaal. 
Wat in dat opzicht helpt, is het duidelijk maken 
dat ecosystemen (groene en blauwe gebieden) 
waardevolle functies vervullen, zoals de produc-
tie van zuurstof, zuiver water, voeding en brand-
stof; en meer indirecte die vooral in relatie tot 
gezondheid, welzijn en ook spiritualiteit staan.  
Die gelden ook voor het vestigingsklimaat van het 
bedrijfsleven, de openluchtrecreatie en het toerisme.
 
Stedelijke gebieden
Internationaal, en zeker in Europa, is wat betreft de 
aandacht voor biodiversiteit de blik sinds kort ook 
gericht op stedelijke gebieden: wat kunnen die bij-
dragen aan behoud en beheer van het kapitaal aan 
biodiversiteit dat daar aanwezig is en hoe zou die 
rijkdom nog kunnen worden verhoogd? Den Haag en 
randgemeenten kwalificeren zich -naar het oordeel 
van de AVN- duidelijk voor zo’n gerichte aandacht 
vanwege de aanwezigheid van een grote diversiteit 
aan ecosystemen: bossen, duinen, zee, veenweidege-
bieden, kleipolders, bijzondere parken en ecologische 
verbindingen. Met het oog op de vernieuwing van het 
Groenbeleidsplan in 2015 (voorbereiding in 2014) heeft 
de AVN, na hierover de gemeente-ambtenaren onder-

vraagd te hebben, besloten over het onderwerp ‘bio-
diversiteit in de stad’ een symposium te organiseren. 
Dat zal op 3 april 2014 gebeuren in aanwezigheid van 
politici, beleidsmakers, groene organisaties etc.

Het zal, naar we mogen hopen, een bijdrage leveren 
aan de opmaak van een vernieuwd Beleidsplan voor 
het Haagse groen. Ter voorbereiding op het sympo-
sium hebben we met de uitvoerende groenbeheerders 
van de acht stadsdelen plus Staatsbosbeheer, Dunea, 
Zuid-Hollands Landschap en Park Sorghvliet begin 
december een beheerdersoverleg gevoerd. Dit in de 
overtuiging dat zij voor een belangrijk deel het ver-
schil kunnen maken als bevordering van biodiversiteit 
prioriteit krijgt.

Einde voorzitterschap
Tenslotte, het symposium markeert ook mijn afscheid 
als voorzitter van de AVN. Een taak die ik in het jaar 
2000 op mijn schouders heb genomen. Het is fijn om 
ter afsluiting zelf een symposium te kunnen organise-
ren. Samen met Klaas Pors, Tim de Frel, Jan Heidsma en 
oud-bestuurslid Emily van der Vijver, bijgestaan door 
project-secretaris Fred Vorstman, trekken we er hard 
aan om iets goeds voor de stad en voor de AVN tot 
stand te brengenu

Door: Frits Prillevitz

Biodiversiteit zou je kunnen 

omschrijven als het leven op aarde in 

alle mogelijke soorten en vormen

Den Haag en randgemeenten 

kwalificeren zich voor gerichte aandacht 

vanwege de aanwezigheid van een 

grote diversiteit aan ecosystemen



18 19Haagwinde | december 2013

Kaalslag in de zeereep
Half september werden zowel de AVN en de Haagse Vogelbescherming een 

aantal keren gebeld door verontruste leden. In de zeereep tussen Kijkduin 

en Monster werden op dat moment grote oppervlaktes duindoornstruiken 

gerooid. Met de herfst en de trekvogels in aantocht vreesde men voor een 

voedseltekort voor vogels die jaarlijks de duindoornbessen nuttigen.

Navraag bij de gemeente Den Haag leverde geen 
informatie op. Het betreffende duin van de 

zeereep bleek tussen de Schelpweg en Slag 1 in de 
gemeente Westland te liggen. De zeereep valt echter 
onder verantwoordelijkheid van het Hoogheemraad-
schap van Delfland en daar kon ecoloog Hans Buisman 
meer vertellen.

Kaalzetten van dit deel van de zeereep valt onder de 
beheerafspraken van de Natura 2000 gebieden. Een 
deel van de duindoornbegroeiing is afgegraven om 
plaats te maken voor kalkrijk duingrasland van het 
habitattype ‘grijs duin’.   In Natura 2000-termen heet 
dat H2130A.  In de boeken omschrijft die code precies 
de omstandigheden en plantensoorten die op dat 
stuk zeereep in de toekomst verwacht worden. Grijs-
duin is de verzameling van typische duinplantjes die 
hun groeiplaats vlak achter de zeereep hebben. In de 
afgelopen decennia is die plantengemeenschap onder 
invloed van stikstofvervuiling uit de lucht steeds vaker 
overgroeid door andere plantensoorten, zoals duin-
doorn en hogere grassen.  De grijze duinvegetatie 
werd daardoor steeds zeldzamer. 

Natura 2000 is de Europese natuurregelgeving die 

erop toeziet dat er extra beheermaatregelen worden 
uitgevoerd om kwetsbare en uitstervende habitatty-
pes te beschermen en waar mogelijk te verbeteren.

Om duindoornstruwelen om te vormen tot nieuw grijs 
duin, zit er niets anders op dan de duindoorn met wor-
tel en tak uit te graven. Je houdt dan kaal zand over 
dat weer gaat stuiven. Die kaalslag blijkt de juiste 
bakermat te zijn voor plantjes als purpersteeltje, vals 
rendiermos, zanddoddegras, muurpeper, zandhoorn-
bloem en vele andere soorten die thuishoren in het 
duinsterretjes-verbond van het grijze duingrasland. 
Die kleurbenoeming is overigens niet voor niets. Veel 
(kleine) plantjes die hier groeien hebben grijsachtig 
blad en verder geeft de mengkleur van de vegetatie 
een grijs beeld. Het stuivende zand vormt samen met 
de uit zee aangevoerde saltspray trouwens ook een 
bestaansvoorwaarde van dit habitattype.

Na afgraving van de duindoorns moeten de nieuwe 
plantjes zichzelf een plaats verwerven. Daar hoeft 
de mens niks voor te doen. De bodem bevat nog 
voldoende zaad van de eerder aanwezige vegetatie. 
De beheerder moet er wel voor zorgen dat  de laat-
ste duindoornwortels niet opnieuw gaan uitlopen. 
Daarom zullen er af en toe geiten en schapen op het 
terrein gezet worden.  

Voor de trekvogels blijven er overigens voldoende 
duindoornbessen over. De Zuid-Hollandse kust staat 
er mee volu 

Door: Aletta de Ruiter

Foto boven: André Smit

Skibaan domineert landelijk gebied
Het bestuur van Zoetermeer heeft haast met de besluitvorming die zou moeten leiden tot 

verlenging van de 3e baan van SnowWorld met ongeveer 100 meter, tot een hoogte van meer 

dan 70 meter.  Deze hoogbouw pleegt niet alleen een directe aanslag op de natuur in het 

Buytenpark, maar domineert ook de landelijke omgeving tussen Leidschendam en Voorburg.

Het Kwaliteitsteam Buytenpark maakt zich 
opnieuw grote zorgen om de dominante uitbrei-

ding van de leisurevoorziening van SnowWorld. Eer-
der al werd met succes tegen de uitbreiding met een 
vierde skibaan gereageerd, maar op haar beurt blijft 
de onderneming hardnekkig nieuwe plannen aanle-
veren en komt nu met  een uitbreiding van de derde 
skipiste. De effecten op de omgeving zijn dezelfde als 
in de eerdere afgewezen plannen, maar de politiek van 
Zoetermeer kijkt er op een andere manier tegenaan.

Het Kwaliteitsteam Buytenpark krijgt nu van de 
gemeente Zoetermeer  de gelegenheid om zelf alter-
natieven aan te dragen om de effecten van de baan te 
compenseren. Dat is waarschijnlijk louter een bestuur-

lijke afleidingsmanoeuvre om de politiek te overtuigen 
van de goede wil van het gemeentebestuur.  

Volgens eerder vastgesteld beleid zou de verloren 
gaande natuur in het Buytenpark moeten worden 
gecompenseerd. Maar daarin voorziet dit nieuwe plan 
niet. Er ligt uitsluitend een schets om voor € 60.000 
het gebied rondom de nieuwe baan netjes te vergroe-
nen. Het Kwaliteitsteam is van mening dat daarmee 
opnieuw roofbouw wordt gepleegd op een uniek stuk 
natuur in de Randstad.
De raadscommissie Stad behandelt de nieuwe plan-
nen op 9 december.  Het definitieve besluit valt op 16 
december in de raadsvergadering van Zoetermeer
Voor reacties mailt u naar:  buytenpark@bergit.nlu

Een fotocompilatie van de toe-
komstige skipiste. Naast de piste  
wordt een uitkijktoren gesitueerd 

Door: Leon van den Berg
Kwaliteitsteam Buytenpark
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De hazelaar ....  boom of struik?
Iedereen kent hazelnoten, de vruchten van de hazelaar zijn een smaakvolle 

consumptie.  Als we de  plant beschouwen wordt niet meteen  duidelijk of we 

hier met een struik of een boom te maken hebben.

De hazelaar was één van de eerste bomen die zich 
na de laatste ijstijd in de Europese bossen ves-

tigde. Dat was zo’n 10 000 jaar geleden en we hebben 
dus te maken met een echte inheemse soort. De vorm 
van de gewone hazelaar, Corylus avellana, is vertakt 
vanaf de stamvoet en hoewel hij wel 15 meter hoog 
kan worden, spreken wij dan toch van een struik.  Er 
bestaat ook de boomhazelaar, die één stam heeft, de 
Corylus colurna. Deze is echter niet inheems en hoort 
thuis in Zuidoost-Europa en Klein-Azië. De laatste 
jaren wordt hij hier echter veel toegepast als straat-
beplanting en is daarvoor in ons huidige klimaat best 
geschikt. 

Vroegbloeier
De hazelaar is lid van de berkenfamilie. Hiertoe beho-
ren ook de els, de haagbeuk en natuurlijk de berk zelf. 
Kenmerkend voor deze groep is dat ze bloeien in de 
winter of het vroege voorjaar, lang voordat de blade-
ren verschijnen. De dopvruchten zijn bedekt met een 
bekervormig dekblad en bevatten per dop één noot. 
In augustus al, nog voordat de zaden rijpen, verschij-
nen de mannelijke katjes als korte stevige groene 
stronkjes. In begin januari, soms al eerder, groeien 
die uit tot lange slanke katjes, die bestaan uit een 
groot aantal kleine geelgroene bloemetjes, die veel 
stuifmeel bevatten. Die katjes kunnen wel 12 cm lang 
worden. Met hun heldere kleur vormen ze een mooi 

contrast met het sombere grijs van de omringende 
planten en bomen, die nog lang niet aan enige acti-
viteit toe zijn. Die hazelaarkatjes kondigen de lente 
aan. Meestal wat voorbarig, want vaak moet de echte 
winter nog beginnen.

Twee keer kijken om ze één keer te zien
In tegenstelling tot de duidelijk aanwijsbare manne-
lijke bloeiwijze, is de vrouwelijke bijna niet te vinden. 
Als je een nog kale twijg goed bekijkt, zie je een aan-
tal kleine knopjes, eivormig met een wat  afgeronde 
top. Dit zijn bladknoppen en daarmee gebeurt in dat 
vroege voorjaar nog niet veel. Een paar van die knopjes 
zijn echter iets groter en puntiger. Uit de top daarvan 
komen bij de bloei 10 tot 12 purperrode draadjes te 
voorschijn, eindigend in twee stempeltjes. Maar om 
die te kunnen zien moet je wel een loep gebruiken! Het 
geheel is trouwens zo klein, dat je goed moet weten 
wat je zoekt anders kijk je er overheen. Toch groeien 
die knopjes uit tot de bekende hazelnoten, die gevat 
zijn in een  prachtig bekervormig schutblad. 
In oktober zijn de zaden rijp. De mannelijke katjes voor 
het volgende jaar zijn dan al weer te zien en het lijkt 
wel of de boom nooit rust kent. 

Mythen en sagen
Het vrijwel ontbreken van een rustperiode en het feit 
dat de hazelaar bloeit in een tijd, wanneer andere 
bomen nog midden in hun winterslaap zijn, bleef bij 
de vroege bewoners van ons land niet onopgemerkt.
Er ontstonden allerlei mythen en sagen rond deze 

boomstruik. Zo zou de hazelaar de vruchtbaarheid 
bevorderen en er werden bepaalde krachten aan toe-
bedacht. Van de gevorkte twijgen maakte men zelfs 
wichelroedes waarmee kwijtgeraakte voorwerpen 
teruggevonden konden worden. 
Verder zou de witte gekroonde hazelwormkoning 
onder een hazelaar leven en speelt de struik een rol in 
verhalen over kabouters.

Voorkomen en verspreiding
De hazelaar houdt van licht en kan zonnestraling goed 
verdragen. In dichte bossen waar de kronen van de 
bomen weinig licht doorlaten zul je hem niet vinden. 
Hij staat wel in bosranden. Hier kan hij heel nuttig zijn. 
Wanneer om een of andere reden de buitenste rand 
bomen van een bos verwijderd moet worden, kunnen 
tijdig aangeplante hazelaars schaduwbescherming 
bieden. 
Eekhoorns, gaaien, muizen en andere dieren zorgen 
voor verspreiden van de zaden. In tijden van overvloed 
leggen op verschillende plaatsen in de grond een voor-
raad aan. Die plaatsen worden nog al eens vergeten en 
daar krijgen de zaden dan gelegenheid om te kiemen 
en nieuwe struiken te vormen.

Herkenning
Een hazelaarblad lijkt een beetje op dat van de zomer-
linde en de iep. Het is echter veel groter, vrijwel rond, 
(wel dubbel gezaagd) en het heeft een korte spits. De 
schors is licht bruin, maar wordt bij het ouder worden 
wat grijzer. Verder zijn er de al besproken bijna altijd 
aanwezige mannelijke katjes, maar pas op, je vindt die 

ook bij de hopbeuk. Vergissing is vrijwel uitgesloten,  
want de hopbeuk heeft een stam, terwijl de hazelaar 
meestal maar een struik blijft.  

Wetenswaardigheden
De voor de noten gekweekte vormen behoren tot een 
andere soort (Corylus maxima). De struik was al bij de 
Grieken en de Romeinen in cultuur. Het hout brandt 
goed en levert prima houtskool. De buigzame tenen 
werden tot allerlei producten gevlochten, zoals b.v. 
hekwerken en manden. Hazelaars werden 
hiervoor om de 7 jaar tot bij de 
grond afgekapt. Duizenden 
jaren geleden werden 
vissersboten gemaakt 
van hazelaartenen, 
bespannen met 
huiden. Haze-
laartakken 
werden ook 
gebruikt bij 
het bouwen 
van lemen hut-
ten, de gevloch-
ten takken werden 
tussen houten palen 
bevestigd en daarna 
bestreken met leem en stro. 
De tenen en de struiken werden 
vroeger veel voor heggen gebruikt. De 
tenen vlocht men tussen doornstruiken om de heg 
extra stevigheid te gevenu

Door: Jaap van Loenen

De vrouwelijke bloeiwijze bestaat uit 10 
tot 12 zeer kleine purperrode stamper-
draadjes eindigend in twee stempeltjes  

De roomkleurige hazelnoten zitten 
gevat in een bekervormig dekblad. 
Bij rijping worden ze bruin van kleur.

Foto’s: Jaap van loenen
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ContactgegevensVan de bestuurstafel

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
Daphne Nicolai Zorgvliet, NWHR, Internationale zone
Bart Achterkamp Aquatische ecologie
Jos Verhoeff Kijkduin, Scheveningen haven
Tim de Frel Mariahoeve, Haagse Bos
Fer von der Assen Duivenvoordsepolder
André Smit Landgoed Meer en Bosch
Joke Scheeres Landgoed Meer en Bosch
Leon van den Berg Zoetermeer, Buytenpark
Maarten Verjaal Project boomgaard Uithof
Antoon Moonen Project stokrozen Bezuidenhout

Coördinatoren
Bas Steenks Boomzaken en kapvergunningen
Marti Terpstra Groenwerkgroep Solleveld
Wil van der Poll Informatie kraam
Aletta de Ruiter Vrienden van Ockenrode
Fred Vorstman Werkgroep conferentie

Bestuur AVN 
Voorzitter: 
Frits Prillevitz 
Vicevoorzitter:
Maarten Smies
Secretaris:
Aletta de Ruiter
Penningmeesters
Frits van den Boogaard
Peter Huisman
Leden:
Tim de Frel
Frans Beekman
Jos Verhoeff
Jan Heidsma

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

Nieuwe voorzitter AVN

In het vorige nummer van Haagwinde kondigden we 
aan dat Frits Prillevitz in april 2014 zal aftreden als 
voorzitter van de AVN en dat we daarom een nieuwe 
voorzitter zoeken.  

Ook gaven we aan dat het bestuur en de portefeuil-
lehouders de procedure voor een nieuwe voorzitter 
op een open en transparante manier willen uitvoeren.  
Het bestuur heeft iedereen die betrokken is bij de AVN, 
uitgenodigd om kandidaten voor te stellen.  Tot nu toe 
heeft het bestuur geen voordrachten ontvangen.  

Het bestuur wil de Algemene Leden Vergadering 
voorstellen de huidige vicevoorzitter Maarten Smies 
te benoemen tot Frits’  opvolger.  

Even voorstellen:   Maarten Smies 

Maarten Smies studeerde biologie aan de Universiteit 
van Amsterdam en aan de Universiteit Utrecht.  Hij 
trad in 1975 bij Royal Dutch Shell in dienst als weten-
schappelijk onderzoeker (milieutoxicologie en milieu-
chemie).  Van 1988 tot 2008 werkte hij als milieu 
management-adviseur en milieu-manager, waarvan 
tien jaar in het Midden Oosten.  In zijn laatste functie 
was Maarten hoofd milieuzaken voor het internatio-
nale opsporing- en winningsbedrijf van Shell.  

Maarten is al vanaf zijn jeugd bezig met natuur.  Hij 
was lid van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuur-
studie en ook actief in de natuurbeschermings 
jeugdkampen van het IVN.  In 1969 werd hij lid van het 
landelijk bestuur van het IVN.  In de jaren ’80 werd hij 
lid van de verenigingsraad van Natuurmonumenten 
en kwam hij opnieuw in het bestuur van het IVN.  Van 
1989 tot 1997 was hij lid van het bestuur van Natuur-
monumenten.  

Op dit moment is Maarten lid van het bestuur van 
de Heimans en Thijsse Stichting en voorzitter van de 
Stichting Heimans en Thijsse Steunfonds.  

De Algemene Ledenvergadering van de AVN koos 
Maarten in 2011 tot bestuurslid.  Naar de mening van 
het bestuur voldoet hij goed aan de belangrijkste pun-
ten van de profielschets voor voorzitter van de AVN.  



Verlichte Polderroute advertentie
www.anv-santvoorde.nl

Santvoorde is de Agrarische Natuurvereniging van boeren en burgers tussen  Den Haag, Wassenaar, Katwijk, Leiden, Voorschoten en Leidschendam/Voorburg. 
Het doel van de vereniging is dit open weidegebied groen en onbebouwd te houden, de agrarische natuur te beschermen en de toegankelijkheid te vergroten.

Route langs verlichte historische boerderijen in Wassenaar

Open huis in de boerderijen en grasbalenkunst langs de weg

Bezoek authentieke rijtuigen en bloembollenbedrijf

Geniet van een hapje en drankje met streekproducten

Bezoek ook de melk-robot, 
de schapen-, geiten-, 
kalveren- en paardenstallen

Zo
nd

ag
 29

 d
ec

em
be

r 2
01

3,
 va

n 1
5.

30
 to

t 2
1.0

0 
uu

r

De route loopt langs het  

  - Ammonslaantje, 

  - Maaldrift, 

  - Hogeboomseweg,  

  - Oostdorperweg, 

  - Ruigelaan en 

  - Verlengde Hoge Klei 
      in Wassenaar.  

Geen entree-prijs
Kom bij voorkeur op de fiets

Opening om  
15.30 uur
Ammonslaantje  40
2241 BR   Wassenaar


