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L

aat ik dit keer maar eens heel persoonlijk worden.

van het landbouwareaal in de EU. Maar de conclusie

Paraboolduin is verrassing in visie AVN

Het is tenslotte mijn laatste jaar als voorzitter van

die we helaas, en tot mijn verdriet moeten trekken is

de AVN; volgend jaar april zwaai ik af. In het vorige

dat wat betreft de biodiversiteit, we het in ons land in
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Pulletjes en maaien, weidevogelbeheer in nieuw jasje

nummer van Haagwinde sprak ik het vermoeden uit

de toekomst, op een aantal uitzonderingen na, niet

dat er wellicht een andere wind gaat waaien in natuur-

moeten hebben van het agrarisch platteland. En dat

8

Historie: Hofvijver en Lange Voorhout

beschermingsland, en dat ik in dit nummer daarover

is jammer, heel jammer nu we als AVN juist de laat-

wat meer zou uitweiden.

ste jaren onze belangstelling hebben getoond voor

10

Buytenpark Zoetermeer, er groeit iets moois op Haags puin

Ik heb me meer dan 50 jaar ingezet voor de verweving

Duin, Horst en Weide en Land van Wijk en Woude) en

van de functies landbouw en natuur, voornamelijk in

samenwerking hebben gezocht met de agrarische

12

Bomen in het nieuws

de landelijke gebieden van Nederland, maar ook in

natuurverenigingen in die gebieden.

14

Stokrozenproject struikelt naar succes

diversiteitsverdrag was vast gesteld. Ik was in Rome

Maar niet te lang getreurd. Het kan ook nog verkeren,

(waar de voedsel- en landbouworganisatie van de VN

nu de internationale natuurbeweging en de nationale

16

Waar zijn de huismussen gebleven?

zetelt) mede betrokken bij de uitwerking ervan. Het

club van stedelijk groenbepleiters haar pijlen richt op

bleek overal een heel moeilijke opgave te zijn vooral

de grootstedelijke gebieden met betrekking tot de

18

Maaibeheer, waarom gaat die bloemenpracht plat?

door de ontwikkelingen binnen de landbouw.

bevordering van biodiversiteit. Daar valt in dat opzicht

Recent heeft mevrouw Dijksma, staatssecretaris voor

nog veel te verdienen. En een groot voordeel is dat er

onder andere natuurbescherming en landbouw voor-

voor het vergroenen van steden wel een groot maat-

gesteld, op basis van een omstreden advies van de raad

schappelijk draagvlak is. Wat zou het mooi zijn wan-

voor de Leefomgeving en Infrastructuur, de stekker

neer de gemeente Den Haag, in samenwerking met de

uit het agrarisch natuurbeheer voor vrijwel het hele

regio volgend jaar een stap in die richting zou zetten

landbouwareaal te trekken. Het zou te weinig zoden

door de uitgangspunten voor een nieuw Groenbeleids-

aan de dijk zetten, behoud van biodiversiteit wordt

plan, dat in 2015 gereed moet zijn, zodanig te formu-

niet gediend want die gaat ondanks subsidies voor de

leren dat winst aan biodiversiteit zeker te verwachten

boeren vrijwel overal achteruit.

is. U kunt mij er aan houden, uiteraard met het hele
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de waarde van natuur en landschap. Zij volgt het doen en laten van de overheden in en om Den Haag kritisch en draagt bij aan het tot standkomen van
beheers- en beleidsplannen.

ISSN: 1879-7490

de buitenruimte van Den Haag (Midden-Delfland en

Europa en wereldwijd, nadat binnen de VN het Bio-

foto: Toos Meerstadt

bestuur en alle portefeuillehouders, dat ik daarvoor
Wellicht dat met het nieuwe Europese landbouwbe-

keihard ga lobbyenu

leid nog iets terecht zou kunnen komen van verweving,
gegeven de vergroening die is voorgesteld van 5-7%
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Frits Prillevitz
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Paraboolduin is verrassing in visie AVN
De ontwikkeling van het Internationale Park voor de Vrede, zoals de gemeentelijke planontwikkelaars de groengebieden rond de Scheveningse Bosjes

verbindingen aangelegd waarna de ontsluiting van

stond er weer opstuwing. Dat zien we terug bij het

noemen, baren natuurliefhebbers grote zorgen. Wat wil Den Haag met het

de duinen in een stroomversnelling terecht komt.

Hubertusduin. De huidige groengebied hebben dus de

Villawijken als het Van Stolkpark en het Belgisch Park

karakteristiek van een binnenduinbos. De bomen zijn

verrijzen op de rand van Scheveningen. Op sommige

weliswaar aangeplant, maar uitgezonderd het gazon

plekken wordt zand afgegraven om verderop in de stad

van de Waterpartij en het Westbroekpark is er in de

te gebruiken voor de aanleg van wegen.

gezamenlijke Bosjes geen sprake van een parkaanleg

gebied? Blijft de tot op heden zo kenmerkende rust gespaard of wordt het
groen straks gebruikt als decor voor meer culturele activiteiten?
Door: Aletta de Ruiter

O

m als Haagse natuurbescherming een spreek-
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Die oude kaarten geven echter geen goed inzicht in

en wordt er ook niet intensief beheerd.

Zorg om habitatwaarde

woordelijke partij te kunnen meeblazen in de

de hoogteverschillen van het landschap. De schijnbaar

Haagse fanfare, heeft de AVN besloten om een eigen

willekeurige ontwikkeling van de groengebieden krijgt

de habitatwaarde van de groengebieden. Daarvoor

visie voor het gebied te schrijven. Daarvoor moesten

veel meer betekenis als we de huidige digitale hoog-

is gebruik gemaakt van de broedvogel-monitorings-

de acht deelgebieden eerst eens goed in kaart wor-

tekaart raadplegen. Op de interactieve kaart van het

gegevens die de Haagse Vogelbescherming de afgelo-

den gebracht. Wat zijn de kenmerken van elk van deze

AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland) gaat het

pen 25 jaar heeft verzameld.

‘parken’. En vooral, welke historie schuilt er achter elk

‘platte’ duinlandschap opeens leven. De rode kleuren

Met enige bezorgdheid kan worden vastgesteld dat

gebied.

brengen zelfs een oud stuifduin in beeld dat door geo-

er al sinds 2003 een verschuiving optreedt in de aan-

grafen paraboolduin wordt genoemd. De halve cirkel

tallen storingsgevoelige vogels zoals de nachtegaal

van hoge toppen loopt van het Belvedèreduin naar

en de bosuil. Werden er in de Scheveningse Bosjes in

We hoeven niet eens zo erg ver in de geschiedenis

het Parasolduin in de Nieuwe Scheveningse Bosjes.

1992 nog 10 broedgevallen geteld van de nachtegaal,

terug te gaan om te weten dat deze Haagse groen-

Het was ooit een groot dynamisch stuifduin waar-

in 2010 waren het er nog maar 2. In de Nieuwe Scheve-

gebieden oorspronkelijk wilde duinen waren. Op de

van de wind de toppen alweer had gekerfd. Onze 19e

ningse Bosjes zakte de soort zelfs van 6 naar nul en in

kaart van Nicolaas en Jacobus Cruquius uit 1712 ligt het

eeuwse voorouders hebben slim gebruik gemaakt van

het Hubertusduin van 5 naar 1. Ook de bosuil verdween

gehele gebied nog min of meer braak. De ontginning

die inkervingen, want juist op die plaatsen is de halve

als broedvogel uit de laatste twee gebieden.

is al wel in aantocht. Zorgvliet is reeds aangelegd en

cirkel doorsneden met wegen en kanalen. De sprang

Verstoringsgevoelige vogels kunnen als kensoort die-

zijn er voldoende mogelijkheden voor verbetering

als eerste verharde straatweg in Nederland zien we

van de Waterpartij, het kanaal naar Scheveningen

nen om een beeld te geven van de algehele natuur-

van de individuele beleving. Maak daarbij gebruik van

de Scheveningseweg in een kaarsrechte lijn tussen

en de Badhuisweg liggen precies op de kerfplekken.

waarde van een gebied. Nu blijkt dat er al een neer-

de hoogteverschillen. Herstel van uitkijkpunten en

Die Haghe en Schevelinge liggen. De rest is nog Wil-

De nieuwe Parklaan ligt hoog, maar loopt wel met

waartse trend gaande is, willen we er voor waken dat

zichtlijnen zal het karakter van het gebied ten goede

dernisse, die overigens wel her en der als gebruiksland

de glooiing mee. De wind blies het duinzand tegen

er niet nog meer verstoring in deze stedelijke natuur

komen. Zet routes uit via digitale markeringen, daar-

dienst deed. Kris kras lagen paardenweitjes, hooiveld-

de helling op. In het westen ontstond daardoor een

gaat optreden.

bij kan ook historische informatie worden toegevoegd.

jes, hakhoutbosjes (de Oude en Jonge Rijs) of velden

windkuil die tot op het grondwater werd uitgeblazen.

waar de netten werden geboet. Vanaf de eerste helft

Daar ligt tegenwoordig het laaggelegen Westbroek-

van de negentiende eeuw zien we op de kaarten de

park. Het duin dat in de luwte achter de parabool-

menselijke invloed in het landschap groeien. In die
eeuw worden een kanaal, enkele wegen en drie rail-

Het oude landschap

Rond 1900 boden de Haagse duintoppen nog een uitzicht over het landschap.
Belvedere (boven) en Parasolduin in de
Nieuwe Scheveningse Bosjes (onder)

Paraboolduin

Voor het maken van de visie is er ook gekeken naar

Advies

Pas het groenbeheer aan en probeer de barrières te
slechten. De Teldersweg, het kanaal naar Schevenin-

De AVN adviseert dan ook om de groengebieden niet

gen en de Van Alkemadelaan snijden dit binnenduin-

cirkel lag was zacht glooiend, pas op enige afstand

te gebruiken voor grootschalige internationale evene-

gebied immers in stukjes. Herstel van de ecologische

kreeg de wind weer invloed op het duinzand en ont-

menten. Willen we dit binnenduinbos promoten, dan

verbindingen heeft daarom hoge prioriteitu

De AVN-visie ‘Het Haags Binnenduinbos’ is toegankelijk via www.AVN.nl
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Op de digitale hoogtekaart springen
de hoge duintoppen (rood) uit het
landschap te voorschijn. Rond het
donkergroene Westbroekpark liggen de Belvedère, de Kogelenberg
(in de oorlog afgegraven) , het
Spionkopduin en de Nieuwe Scheveningse Bosjes in een halve cirkel.
Bron www.ahn.nl
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Pulletjes en maaien
weidevogelbescherming in nieuw jasje ?
Weidevogels halen met de regelmaat van de klok het nieuws, want de aantal-

Nieuw subsidiestelsel

wordt als hoofdoorzaak gezien van de dalende aan-

doen zich collectief organiseren. Daarbij moeten boe-

De achterblijvende productie van jonge weidevogels

De regering wil nu dat boeren die aan natuurbeheer

tallen broedparen. Het weidevogelbestand vergrijst

ren en natuurorganisaties gaan samenwerken. Met

len broedparen dalen gestaag. De oorzaak daarvan wordt toegeschreven aan

ten. En die dienen weer als voedsel voor de grutto’s,

namelijk. De vogels kunnen behoorlijk oud worden (de

die maatregel wordt geprobeerd om enerzijds de ver-

de intensivering van de landbouw, predatie en (in het buitenland) jacht. Maar

kieviten, tureluurs en scholeksters.

scholekster wel 25 jaar) en ze zijn extreem trouw aan

snippering te voorkómen en anderzijds te streven naar

De weidevogelpopulatie wordt al jarenlang onder-

een eenmaal gekozen broedplek. Die oudere generatie

grotere eenheden waarin beheermaatregelen effec-

zocht. We weten precies hoeveel paartjes van elke

die nog actief broedt maskeert de populatie-achter-

tief zijn. Verbetering van biodiversiteit is daarbij het

soort er in de polders broeden. En die aantallen wis-

uitgang enigszins, maar het moment dat die grijze

eindstreven. Deze nieuwe regeling moet ingaan op 1

populatie sterft komt steeds dichterbij. Als er dan geen

januari 2016.

lle weidevogelsoorten laten al decennialang

standigheden en predatie. Uit de tabel wordt duidelijk

jonge generatie blijkt te zijn, wordt het erg stil op het

hoe zit het nu precies? En welke rol kan de boer spelen?
Door: Adri Remeeus

A

selen nogal eens, afhankelijk van weers- en terreinom-

een afname zien. Het aantal broedparen van de

dat goede en slechte jaren elkaar afwisselen. Als er

boerenland.

kievit, die tot de eeuwwisseling goed stand hield, is

regelmatig herstel optreedt is er geen probleem. Maar

Het grootste knelpunt is de alsmaar toenemende

de afgelopen tien jaar met gemiddeld 3,4% per jaar

de langjarige resultaten laten zien dat het er toch

intensivering van de melkveehouderij die steeds meer

tot elkaar veroordeeld. In onze regio liggen er moge-

afgenomen tot landelijk zo’n 60.000 broedparen. Deze

steeds minder worden. En dat is in praktisch het hele

op gespannen voet komt te staan met de natuur-

lijkheden tot verbetering, maar er zijn ook bedreigin-

afname is het sterkst in Zeeland en Zuid-Holland.

land hetzelfde verhaal. 2013 is overigens een uitzon-

waarden. De datum van de eerste grassnee is met een

gen. Het aantal weidevogelparen daalt weliswaar,

De grutto neemt al zo’n 30 jaar in aantal af. De huidige

derlijk slecht jaar vanwege de lange vorst en droogte

maand vervroegd. Weliswaar zijn kievit en grutto, als

maar een aantal polders kwalificeert zich nog steeds

populatie, die geschat wordt op zo’n 45.000 paartjes,

tot ver in april. De broed- en voedselomstandigheden

reactie daarop, ook een tot twee weken eerder begon-

als belangrijk tot zeer belangrijk weidevogelgebied.

steekt schril af bij de 85.000 tot 100.000 paar van

waren zo slecht, dat veel paren weidevogels het broed-

nen met hun eileg, maar dat is onvoldoende antwoord

Het aantal melkveebedrijven tussen Den Haag en

1990. De tureluur weet zich nog aardig te handhaven.

seizoen hebben overgeslagen of later zijn begonnen

op de naar voren geschoven maaiactiviteiten. Het kan

Leiden is sinds 1960 teruggelopen van 30 naar 10.

met broeden.

de boer niet geheel kwalijk worden genomen; hij

Omdat weidevogels voor hun voedsel afhankelijk zijn

moet in zijn levensonderhoud voorzien. Maar het is

van het melkveebedrijf ontstaat ook daar langzaam

wel jammer dat veel weidevogels, die hebben kunnen

een wankele situatie. Als die bedrijfsvoering nog ver-

Weidevogels rond Den Haag

Vooral tussen Leiden en Den Haag liggen enkele goede

De rol van de boer

Verbeterde samenwerking

Boeren en natuur (i.c. weidevogels) zijn nadrukkelijk

De boer kan een goede rol spelen bij de bescherming

profiteren van nestbescherming, op die manier uitein-

der inkrimpt en de polder geen weidevogelkwaliteit

al vanaf de Middeleeuwen koeien worden geweid. Dat

van de biodiversiteit van het boerenland. Hij krijgt

delijk alsnog geslachtofferd worden. Het gras wordt

meer heeft, dan zullen andere vormen van ruimtelijke

is een goede combinatie, want zonder koeien, geen

subsidie als hij actief aan natuurbeheer doet (zoals

snel binnengehaald; er wordt geen tijd genomen om

ordening langzaam bezit nemen van die mooie open

Foto kop:

weidevogels. Juist die bemesting zorgt voor het nood-

nestbescherming). Die subsidie is geen extra beloning,

slootranden of vluchtheuvels te laten staan. En... een

groen ruimte.

zakelijke bodemleven met wormen en andere insec-

maar een compensatie voor gederfde inkomsten. Als

overlevende jonge weidevogel op kaal land (waar te

De Duivenvoordse-Veenzijdsepolder is
nog steeds een rijk weidevogelgebied

de boer is overeengekomen om later te maaien, bij-

weinig te eten is) is een hapklare brok voor de meeuw

Het is te hopen dat de oplossing te vinden is in het

voorbeeld pas vanaf 16 juni, dan heeft het gehooide

of de kraai. De natuurlijke reactie van de pulletjes op

ontwikkelen van een agrarische beheerorganisatie,

Foto boven:

gras inmiddels minder voedingswaarde. Inmiddels

dreigend gevaar, zich gedekt houden in hoog gras, kan

waarin (biologische) boeren en beheerders met elkaar

heeft de staatssecretaris van ELI geconcludeerd dat

niet meer in praktijk worden gebracht.

gaan samenwerken. We streven immers naar een

het huidige stelsel van individuele subsidieverlening

Ook het feit dat veel kruidenrijk gras is vervangen door

leefomgeving waarin de boer zijn werk economisch

Grutto in alarmvlucht
(Bert Hoogerhoud)
.

niet meer voldoet. De natuur op het platteland gaat

snel groeiende en dichte grassoorten (zoals raaigras)

verantwoord kan doen en waarin ook de weidevogels

Tekening links:

alleen maar verder achteruit.

werkt negatief voor de weidevogels.

kunnen florerenu

Kievit in broedkleed

weidevogelgebieden. Het zijn veenweidepolders waar
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Vergrijzing weidevogelbestand
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Stadsnatuur aan de hand van oude ansichten

Hofvijver en Lange Voorhout
De bomenrijen langs de Hofvijver en op het Lange Voorhout hebben een voorgeschiedenis die

n
d va
n
a
de h hten
Aan e ansic
oud

eilandje in de Hofvijver is overigens van later tijd.

teruggaat tot de Middeleeuwen. Het zijn uiteraard niet dezelfde bomen. Er vielen geregeld bomen

De Lange Vijverberg werd vervolgens beplant met lin-

uit en er werd dan opnieuw geplant. De Hagenaars (en de AVN) hechten aan dit mooie groen in

kwamen de huizen van grafelijke functionarissen te

den en eiken als verfraaiing naast de Hofvijver. Hier
staan. Dit lange park vormde een mooie begrenzing

de stad.

van het hofcomplex, dat al snel voor het doorgaande
verkeer werd gesloten. De prentbriefkaart uit de jaren

Door: Frans Beekman

T

1930 laat al de huidige situatie zien. Voor het moderne

oen graaf Willem II omstreeks 1230 zijn hof op de

was ontgonnen door sloten en veranderd in gras- en

verkeer werd in 1923 tussen de Gevangenpoort en de

huidige plaats van de Ridderzaal vestigde, deed

hooiland.

Hofvijver een doorbraak gemaakt. De gedenkzuil van

hij dat door een bestaande boerderij af te breken.

een jaar later memoreert dit feit en tevens het 25-jarig

Die duinhoeve lag, zoals vaker in onze regio, op een

Het genoemde duinmeertje werd gevoed door een

regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Later is

(smalle) strandwal naast een moerassige strandvlakte

waterloop. Langs de Hoogstraat wordt in 1280 ‘de beek’

in deze hoek, op de plaatst waar ooit de Haagse Beek

niet Voorhóút, zoals in de tram nogal potsierlijk wordt

Foto Links:

met een duinmeertje. Deze situatie is te vergelijken

genoemd, die er dan ook langs het Noordeinde is. De

in de Hofvijver stroomde, een kunstmatige waterlo-

omgeroepen. Zeewaarts van het Lange Voorhout daalt

met de voormalige boerderij Meer en Bosch en het

Heulstraat lag naast een heul, een bruggetje over die

zing geplaatst die nu via een pijpleiding voorgezuiverd

de strandwal naar een strandvlakte.

Segmeertje. De strandwallen waren bebost en het

beek. Dit water kwam uit het Kleine Veentje, een moe-

water uit de Andelse Maas levert. Boven de water-

Het Lange Voorhout werd in 1536 in opdracht van kei-

akkerland was beperkt in oppervlakte. De strandvlakte

rassige plek op de plaats van het huidige Koningsplein.

drempel in de kadewand staat in het Latijn ET IN ARCA-

zer Karel V verfraaid tot wandelpark met maar liefst

Daarvoor was een wetering dwars door de strandwal

DIA EGO (ook ik was in het paradijs), een ontwerp van

acht à tien rijen linden, en ook met schelpenpaden. Ten

Hofvijver met deel Lange Vijverberg
en Plaats (ca. 1935). Uitgave ‘s-G.S.V.’
(Dienst Stedebouw en Volkshuisvesting ’s-Gravenhage), foto F.P.J.
Kooijmans). Collectie F. Beekman.

gegraven.

de Schotse kunstenaar Ian Hamilton Finlay uit 1998.

noorden van de Hofvijver was zo een tweede langwer-

Foto Boven

Ruim honderd jaar na de vestiging van de Hollandse

Vanouds lag er op de Lange Vijverberg naast de Hofvij-

pig wandelpark met een rijbaan tot stand gekomen. In

graaf werd omstreeks 1345 de waterhuishouding gron-

ver een schelpenpad. Zeer Haags zijn de oranje licht-

de zomer ruik je er midden in de stad de zware lucht

dig verbeterd. Vanuit het natte Segbroek is toen bij

ballonnen die tijdens Prinsjesdag in de bomen hangen.

van de lindebloesem.

Lange Voorhout (1951). Uitgave
Takken (Spiegelhoogglans) ’t
Sticht. Collectie F. Beekman.

gemaakt en liep het duinwater naar het vergrote duin-

Achter de Lange Vijverberg lag al in 1375 de Hoge

In het verleden heeft de AVN zich krachtig verzet tegen

meer bij de Ridderzaal.

Nieuwstraat op de strandwal. Een halve eeuw later

de plannen voor de bouw van garages onder de Hofvij-

Om het grafelijk hof lagen ook grachten die op peil

werd door deze ruimtelijke ontwikkeling de door-

ver, onder het lange gedeelte van het Lange Voorhout,

moesten worden gehouden. Voor de afvoer werd het

gaande route van het dorp Die Haghe naar Leiden

en ook onder het korte deel van het Lange Voorhout.

Spui naar de Vliet gegraven. De nieuwe Hofvijver was

omgeleid via het toen aangelegde Lange Voorhout.

Vooral het idee de prachtige linden tijdelijk te verplaat-

260 meter lang en 75 meter breed (2 ha). Het noordelijk

Het Korte Voorhout lag in het verlengde van de Lange

sen schoot de Hagenaars in het verkeerde keelgat. Met

deel werd uitgediept in de strandvlakte, aan de zuid-

Vijverberg. Eigenlijk was het Lange Voorhout dus een

de nieuwe plannen voor een garage onder het Toer-

kant werd een stuk van de strandwal vergraven. Het

mini-rondweg. Het Voorhout was het ‘voorbos’, de

nooiveld is de cirkel van garageplannen dus bijna rond.

is mogelijk dat er toen veel grond op de noordoever is

uitloper van het Haagse Bos en het grafelijke jachtge-

Ook hier speelt de zorg van de AVN voor het behoud

gegooid, die nog steeds een verhoging vertoont. Het

bied of foreest. De uitspraak moet dus zijn Vóórhout en

van acht prachtige kastanjes op deze pleku

het latere Zorgvliet een doorsnijding van de strandwal

8
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Buytenpark Zoetermeer

Er groeit iets moois op Haags puin

pakt. Hele wijken gaan tegen de vlakte maar wat moet je met het puin? Dat
wordt gestort op een weiland in groeikern Zoetermeer. De puinbreker vermaalt oud Den Haag in hapklare en stortbare brokken. In 1992 is het afgelopen
en worden de heuvels bedekt met geotextiel en aarde. De natuur mag verder
het werk doen. Het Buytenpark is geboren.
Door: Leon van den Berg

sportverenging en een commerciële hondenschool
Het Buytenpark is een belangrijke natuurlijke factor

verplaatst worden. Met name die verplaatsing van de

in Nederland en verdient het dus om strikt beschermd

hondenschool naar de oosthoek van het Buytenpark

te worden.

leidt tot verstoring voor water- en rietvogels, vooral

Geen vuilnisbelt

in het broedseizoen. Bovendien verstoort dit de beleving van de beschermde, hier slechts enkele tiental-

Helaas denkt niet iedereen er zo over en dan niet in de

len meters van verwijderde Meerpolder, hetgeen daar

laatste plaats de Zoetermeerse politiek die het park

tevens direct het woongenot aantast - ook trouwens

eerder ziet als stortplaats van activiteiten. Niet voor

van de inwoners van de nabijgelegen woonwijk Buy-

niets wordt het park vaak onterecht benoemd als voor-

tenwegh.

I

malige vuilnisbelt. Er doen zelfs hardnekkige verhalen

op het Buytenpark welletjes. Zij richtten het Kwali-

plek onder zeespiegelniveau met ruigtestruweel.

er hoogst waarschijnlijk elders geen gif gestort. Zoe-

weekend ben je als wandelaar je leven niet zeker en

aanleiding was het plan voor de door bijna iedere

Bijzonder aan het Buytenpark is dat na de puinstort-

termeer presenteert zich als leasurestad, waarmee

wordt de natuur kapotgereden. Overigens betreft het

weldenkende Zoetermeerder ongewenste vierde baan

tijd is besloten dat de natuur er voor zichzelf moet

grootschalige sportieve recreatievoorzieningen wor-

hier zelden leden van de lokale MTB-verenigingen,

van SnowWorld. Het samenwerkingsverband formali-

zorgen. Naast de hoofdweg van de voormalige stort,

den bedoeld. Nu kun je daar van alles van vinden,

maar vooral ‘wilde’ mountainbikers. Een ander groot

seerde in 2012 tot een stichting. AVN is hierin verte-

zijn er alleen wandel- en fietspaden aangelegd. De

maar feit is wel dat de Zoetermeerse gemeenschap

probleem is SnowWorld dat wil uitbreiden. In het

genwoordigd met mij als portefeuillehouder. Doel is

Foto links:

plantenzaden zijn vanzelf aangewaaid of ter plekke

geconfronteerd wordt met een schier eindeloze reeks

verleden was sprake van een vierde baan en eigende

vooral de natuur in het park te beschermen en het park

uitgepoept door passerende vogels en andere dieren.

plannen die bijna alle vooral door gebrek aan finan-

SnowWorld zich –met instemming van de gemeente-

te promoten. Vooral het eerste is bijna een dagtaak

Wilde mountainbikers laten diepe
sporen in het het landschap achter.

Het onderhoud wordt gedaan door grote grazers:

ciering uiteindelijk niet doorgaan. De plannen die wel

raad - 6000 m2 van het natuurgebied toe. Uit geld-

geworden, onder meer door de diverse overleggen

Exmoor-pony’s, Galloway-runderen en Drentse hei-

zijn doorgegaan, SnowWorld en Dutch Water Dreams,

gebrek heeft SnowWorld dat plan laten vallen, maar

en het controleren van een nogal eens falende lokale

deschapen. Daarom zijn sommige boompartijen met

hebben een wankele financiële basis en dat heeft in

alertheid is geboden, want af en toe sijpelt nieuws

overheid. In de praktijk heeft die meer oog voor pres-

houtrillen afgeschermd, zodat het park ook bosscha-

het laatste geval al gezorgd voor hoge kosten voor de

door over een voornemen de derde baan te verlengen.

tigieuze projecten waarmee ‘Zoetermeer op de kaart

ges heeft als schuilplek voor dieren. Door de unieke

gemeenschap.

Tenslotte wil de gemeente een volkstuinvereniging uit

wordt gezet’, dan voor rust en ruimte waaraan in onze

een ander deel van de stad in het park plaatsen. Op

drukke Randstad grote behoefte is. Hoe moeizaam het

de vrijgekomen plek moet dan - u raadt het al – naast

overleg is, mag wel blijken uit het feit dat het Kwali-

Er zijn grote bedreigingen voor het unieke Buyten-

wat huizen en kantoren ooit een grootschalige leasu-

teitsteam Buytenpark inmiddels een procedure bij de

een bekende pleisterplaats geworden voor trekvogels

park. Globaal kun je het park in twee zones verdelen.

revoorziening komen.

Raad van State is gestart tegen het nieuwe bestem-

die het ook als oriëntatiepunt gebruiken. Soms word

In het zuidelijke deel bevinden zich het crematorium

je daarbij verrast door bijzondere dwaalgasten zoals

en begraafplaats Meerbloemhof, diverse sportver-

de roodkopklauwier. Daarnaast koloniseren dieren en

enigingen, een mountainbike (MTB)-heuvel, de klim-

planten vanuit het Buytenpark de omgeving. Kortom:

wand Ayersrock en SnowWorld. Het noordelijk deel

nmiddels is het park uitgegroeid tot een toonaan-

de ronde als zou het park een tweede Lekkerkerk zijn.

In het noordelijk deel levert het ongebreideld fietsen

teitsteam Buytenpark op en dienden een burgerini-

Foto boven:

gevend natuurgebied in Nederland. Het is de enige

Buiten aangetoonde vervuiling onder SnowWorld is

buiten de MTB-paden problemen op. Met name in het

tiatief in met een andere visie op het park. Directe

De derde skipiste steekt nu al opzichtig boven het groen uit, maar als de
plannen voor de verlenging ooit doorgaan, wordt die baan net zo hoog
als het in gemonteerde flatgebouw.

natuurlijke beplanting en daardoor het grote aantal
(veld)muizen komen in het Buytenpark wel vijf verschillende uilensoorten voor. Het park is inmiddels

10

wordt de begraafplaats uitgebreid. Daarvoor moeten

Foto’s Leon van den Berrg

In de jaren zeventig wordt de Haagse stadsvernieuwing voortvarend aange-

is grotendeels natuurgebied. In het zuidelijk deel

Bedreigingen

Kwaliteitsteam Buytenpark

mingsplan. Met name de verplaatsing van de tuinvereniging en de hondenschool worden aangevochten.

Een paar jaar geleden vonden omwonenden en gebrui-

In september/oktober verwachten we de behandeling

kers van het Buytenpark de voortdurende aanslagen

van de zaak en dan kom ik er zeker weer op terugu
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Bomen in het nieuws

Beukenlaan landgoed Marlot

H

De zorg voor het behoud van bomen is van oudsher een van de belangrijkste taken van de AVN. Door de jaren

et landgoed Marlot wordt sinds twee jaar onderworpen aan groot onderhoud. Veel oude woekerende onderbeplanting is vervangen, het padenplan is gerenoveerd, de bruggen vernieuwd

heen zijn er altijd deskundigen binnen de vereniging geweest die zich bezig hielden met de kwaliteit van het

en een aantal historische zichtlijnen hersteld. Bij dat laat-

Haagse bomenbestand. Vooral het nakijken of een kapvergunning terecht of onterecht wordt aangevraagd is

ste is een discussie ontstaan over het vrijmaken van de
zichtlijn vanuit het landhuis over het weiland. Daarvoor

een steeds weerkerende klus. Een viertal recente voorbeelden:

moet een aantal volwassen beuken worden gekapt die
aan het eind van de beukenlaan van het Grand Canal
staan. Samen met de wijkverenigingen Mariahoeve en

Advies kastanjes Koninginnegracht
het behoud van de

kenlaan. Om het uitzicht naar het weiland te verbeteren

25 monumentale kastan-

zijn acht bomen reeds enkele jaren geleden opgekroond.

vergunning aangevraagd om 4 karakteristieke platanen te

jes langs de Koninginne-

De kapvergunning is al aangevraagd en verleend. De AVN

kandelaberen. Dit is het zeer drastisch snoeien van de gehele kroon,

gracht is alweer twee

gaat daartegen officieel bezwaar indienen. Dat betekent

waarbij alleen de stam en een deel van de hoofdtakken behou-

jaar geleden gevoerd.

dat het lot van de bomen afhankelijk is van de uitspraak

den blijven. Deze drastische ingeep geeft op de langere termijn

Nadat er een alterna-

van de Adviescommissie Bezwaar. Die zitting dient binnen 6 weken. We zijn benieuwd of onze moti-

geen oplossing voor de schaduwwerking maar maakt de bomen

tief plan was ingediend,

vaties overtuigend genoeg zijnu

wel takbreuk-gevoelig. Bovendien verliezen ze hun karakteristieke

waarbij de nieuwe tram-

uiterlijk. De gemeente is altijd zeer terughoudend geweest met

baan een metertje kon

het inwilligen van snoeiverzoeken omwille van alleen schaduw-

opschuiven, bleek het

werking. Als dit wordt

wel degelijk mogelijk om

ingewilligd ontstaat er

de prachtige gezonde

een precedentwerking.

bomen te behouden; al

De AVN diende bezwaar

hangt daar nog wel een

in tegen het kandelabe-

stevig prijskaartje aan.

ren en deed tegelijk een

Voordat de nieuwe tram-

voorstel om de bomen

baan kan worden aangelegd, moet eerst de kadefundering worden

op een minder drasti-

hersteld. Daarvoor moet ruimte worden gemaakt en is het onver-

sche manier te snoeien.

mijdelijk dat de overhangende takken langs de kadewand worden

Naar aanleiding van dit

opgesnoeid. Het snoeiadvies werd samen met de Adviesraad Monu-

kende vergunning ingetrokkenu

mentale Bomen, waarin ook de AVN vertegenwoordigd is, opgesteld.
Deze kappersbeurt heeft de kastanjes niet in hun aanzien geschaadu

Kastanjes en moeraseiken in de Ketelstraat

I

n de Molenwijk van het stadsdeel Laak staat aan de Ketelstraat een oud schoolgebouw dat de gemeente graag wil
slopen om in te ruilen voor betaalbare koopwoningen. De vele gebruikers van het gebouw, waaronder de voedselbank,

kregen een andere locatie aangeboden. De school is echter een architectuurmonument uit de stijl van de Nieuwe Haagse
School en op de binnenplaats staan 4 oude bomen
(kastanjes en moeraseiken) die ook zeker het behou-

Foto: Vriendenvande ketelstraat23.nl

werd de reeds toege-

Foto: Bas Steenks

gemotiveerde bezwaar

staan prachtig in lijn met de oudere bomen van de beu-

Foto: Joost Gieskes

O

p verzoek van flatbewoners aan de Albardastraat was een

e politieke strijd om

Foto: Joost Gieskes

D

ingreep. De bomen zijn volwassen en goed gezond en

Platanen Albardastraat

12

Marlot vindt de AVN dit een overdreven cosmetische

den waard zijn. De AVN heeft zich daarom gecommitteerd aan de ‘Vrienden van de Ketelstraat 23’ die
zowel het gebouw als de boomgroep willen behouden. Het interieur van de school is voorzien van vele
art-deco details. De bomen op de voormalige speelplaats zijn waarschijnlijk tegelijk met de bouw in
1924 geplant. Ze zijn gezond en komen in aanmerking voor de lijst van monumentale bomenu
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Stokrozenproject struikelt naar succes
aan de voet van de straatbomen. Het is een project dat drie jaar geleden voorzichtig werd opgestart door wijkbewoner Antoon Moonen. Als de knoppen in
de zomer openspringen kleurt en geurt de hele straat. Maar voor het zover is
zijn er heel wat hindernissen te overwinnen.

Eind augustus rijpten de eerste zaden van afgelopen
den van de vele bloemtrossen kunnen ze een steuntje

seizoen. Dat het een productief jaar was, bleek direct.

gebruiken. Een dun touwtje rond stengels en boom-

De dikke zaadproppen leverden de eerste oogstavond

stam zorgt dan voor een kleurige bloeiende bos.

direct al zes ons zaad. Na een week was er al 5,6 kilo.
Dat is een kruiwagen vol. Goede droge opslag wordt

Onderhoudsvandalisme

nu het volgende probleem, want dit is pas de helft

Tot zover leek niets in de weg te staan voor een uit-

van de gehele oogst. Antoon krijgt inmiddels hulp van

breiding van het project. En ook de buurtbewoners

buurtgenoten.

reageerden enthousiast toen de wijkkrant er een artiDoor: Aletta de Ruiter

kwam Antoon in contact met de AVN. Hij ver-

T

verschillende kanalen. Naast de groenbeheerder die

daar de boomspiegels in te zaaien. Het stadsdeel heeft

telde over zijn initiatief en vroeg zich af of de Haagse

opdrachten geeft voor het grootschalige groenon-

een folder in de maak, waarin het project aandacht

natuurbescherming kon helpen met het ontwikkelen

derhoud, functioneren er andere afdelingen en losse

krijgt om het ook in andere wijken te organiseren. Een

van zijn groene straatproject. Die vraag was aan het

aannemers die zelfstandig bezig zijn met het schoon-

goed resultaat is afhankelijk van de betrokkenheid van

juiste adres. De AVN heeft immers contacten met alle

houden van de straat. De werknemers van Omnigroen

meer wijkbewoners. Ze moeten zich willen inzetten

groenbeheerders van de gemeente. Een bewonersini-

houden op onregelmatige tijden de boomvoeten vrij

tiatief als dit hoort thuis in het project ‘Straat voor de

van opschot en onkruid. En dat doen ze ook met boom-

ook nog eens geoogst door een wijkbewoner die een

staande te houden. Want ook al groeit en bloeit de

Mens’ van het stadsdeel Haagse Hout. Daarmee sti-

spiegels waar het zaad van stokrozen net aan het

bosje bloemen wilde scoren. Als goedwillende initia-

stokroos makkelijk, een beetje onderhoud is vereist

muleert de gemeente kleinschalige particuliere initi-

ontkiemen is. Het gemeentelijk Groenbedrijf pleegt

tiefnemer zakt de moed je dan wel in de schoenen.

om het geheel netjes in de hand te houden. In febru-

atieven in de openbare ruimte.

onderhoud aan straatbomen en houdt bij het opkro-

Uiteindelijk hielp een geplastificeerde waarschuwing

ari/maart moet er gezaaid worden; in mei een keertje

nen van boomkruinen geen rekening met kiemplan-

op elke boom tegen herhaling van die laatste aanslag

onkruid wieden; in augustus de stengels opbinden;

ten die in de boomvoet staan. Twee keer per jaar komt

op het project.

begin september zaad oogsten en eind november alle

Het straatonderhoud binnen de gemeente loopt langs

Makkelijke plant
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Voorbeeld voor Keep It Clean Day

kel aan wijdde. Maar de realiteit bleek weerbarstiger.

ijdens een groenevenement in het Haagse Bos

De toezegging voor extra zaad en beschermende voor-

een aannemer langs om met een borstelmachine het

zieningen rond de boomvoeten werden snel gedaan

onkruid tussen de straattegels weg te krabben. De

en daarna was het wachten tot het nieuwe zaad in

randen van de boomspiegels krijgen en passant een

de buurstraten zou opgroeien tot bloeiende boom-

Vanuit de hele wijk komen er verzoeken binnen om ook

om tijdens een vijftal drukke momenten het project

Productief jaar

uitgebloeide stengels afsnijden en opruimen. Het volgend jaar groeit het dan vanzelf opnieuw uit.

Inmiddels groeit het aantal bloeiende boomspiegels

In Bezuidenhout dienen de bloeiende boomspiegels

veegbeurt.

toch tegen de verdrukking in. Her en der staan er flinke

inmiddels als voorbeeld voor de ‘Keep It Clean Day’ op

spiegeltuinen. Stokrozen zijn niet kieskeurig. Ook in

Het blijkt heel moeilijk om bij al die wisselende en zelf-

pollen stokrozen die ontsnapt zijn aan het onheil.

vrijdag 20 september. Het stadsdeel sluit contractjes

arme zandgrond groeien de planten uit met meters-

standig werkende onderhoudsteams een boodschap

Nadat het koude voorjaar eerst voor groeivertraging

af met wijkbewoners die mee willen doen. Daar hoort

hoge bloeistengels. In bemeste aarde bloeien ze zelfs

over te brengen om de stokrozen te laten staan.

had gezorgd, gaf het warme zomerweer een enorme

ook de winkeliersvereniging bij.

nog hetzelfde jaar, in voedselarme grond komen de

Zeker in de hoofdstraten troffen we keer op keer op

boost aan de bloei. Waren er het eerste jaar alleen

De communicatie met de schoffelende onderhouds-

bloemen pas het tweede jaar tevoorschijn. De planten

willekeurige plaatsen omgewoelde planten onder de

roze bloemen te bewonderen, nu treffen we ook gele,

ploegen krijgt extra aandacht. Volgend jaar moet

behoeven weinig onderhoud. De grote bladeren zijn

bomen. Het leek wel onderhoudsvandalisme.

paarse, witte en knalrode kelken in zowel enkel- als

iedereen weten dat dit bewonersproject voorrang

sterk en bedekken de bodem, terwijl de bloeistengels

En alsof die malaise nog niet groot genoeg was, wer-

dubbelbloemige uitvoering. Het zaad voor deze mix

krijgt. Hopelijk staat dan héél de wijk Bezuidenhout

stevig omhoogschieten. Alleen als ze topzwaar wor-

den de eerste bloeistengels van de volwassen planten

werd aangedragen door buurtbewoners die reageer-

in de zomerbloemenu
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Foto’s: A. Moonen

In de Haagse wijk Bezuidenhout-Midden groeien op vele plaatsen stokrozen

den op de oproep via de website stokrozen.nl
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Waar zijn de huismussen gebleven ?
Tschielp, tsjilip, tsiep, tsiep….dit is de taal van de talrijkste en meest zichtbare
inwoner van Nederland. In de topjaren vlogen er ongeveer 20 miljoen huismussen rond in stad en land. Vlogen ja, want van deze populatie is nog maar
een kwart over.
Door: Frederik Hoogerhoud

derd het aantal mussen liep in tien jaar tijd

steld, kunnen de mussen wel 3 broedsels per seizoen

thoden (combines), de veranderingen in de overslag-

echter van 40 naar 0. Misschien is het aan-

groot brengen. Een vele malen sneller herstel dan zijn

en opslagmethoden van de producten. Deze door

tal predatoren toegenomen, maar dat kan

gastheer de mens. De grootste ramp voor de mens-

een nieuwe, nog niet erkende epidemie (economie),

nooit de ondergang van een vogelsoort tot

heid, en daarmee voor de huismus, is het fenomeen;

veroorzaakte de instorting van de cultuurvolgerspo-

gevolg hebben. De oorzaak ligt dus verder

S

pestepidemie. In de 15e eeuw heeft de pest het hele

pulatie van o.a. muizen, ratten, zwaluwen, gekraagde-

weg dan we vermoeden, namelijk daar waar

inds het Neolithicum trekken ze samen noord-

west- Europese platte land ontvolkt. Op de akkers roest

roodstaarten, kerkuilen en de huismus.

de grote veranderingen hebben plaatsge-

waarts, de huismus en de mens. Tot groot genoe-

de ploeg en het vette koren degenereert. De mussen

gen van de mussen worden de nomadische jagers

vallen terug op graszaden en zullen daarom, versto-

Huismussen zijn weliswaar standvogels en blijven

steeds meer plaatsgebonden landbouwers. De gecul-

ken van hun stapelvoedsel, zwaar gedecimeerd zijn.

trouw aan hun geboortegrond, maar als de beschik-

tiveerde grassen leveren meer dan voldoende voed-

De huidige populatie-instorting heeft dan ook bijna

baarheid van hun stapelvoedsel, de insecten en spin-

sel op. Het moeizaam afschuimen van gras en andere

niets te maken met de veranderingen in de stad en al

nen door de nieuwe epidemie aan hun jongen worden

we doorgaan op het ingeslagen pad; lokaliseren en

zaadjes is bijzaak geworden en de geboden nestge-

helemaal niets met de toenemende aanwezigheid van

onthouden (hygiëne) en ook het aantal beschikbare

inventariseren van de mussen in onze stad. Alert zijn

legenheid in houtstapels en onder de dakranden van

de natuurlijke predatoren, maar alles met de verande-

broedplekken nog eens wordt ingekrompen, dan wor-

op aantastingen van broed- en schuilplekken. Bij verval

de primitieve boerenbedrijfjes leveren een eenvoudi-

ringen op het platte land.

den daarmee de uitzwermende jonge vogels gedwon-

van broedplekken nestkasten plaatsen, voorkom het

gen grotere afstanden af te leggen dan de gemiddelde

reduceren van schuilplaatsen door alert te zijn op het

600 meter van hun geboorteplaats. Het verkassen

gemeentelijk beleid, het verdichten van de stad ten

Foto boven:

De veranderingen in het landschap (ruilverkaveling),

naar verder gelegen boerenhoeven, dorpen en uitein-

koste van snippergroen en andere schuil- en broed-

de veranderingen in de landbouwproducten (maïs in

delijke de voorsteden van grote agglomeraties komt

plaatsen van bestaande populaties. Waar mogelijk

tijd ondergebracht bij de vinken als Fringilla domestica

dan in het geding. Noodweer en predatoren kunnen

onkruid koesteren in plaats van vernietigen. Heeft u

ofwel, vink van het huis. Wat de mus vooral gemeen

dan een meer dan gewone uitval bewerkstelligen. Al

een grote tuin? Leg haver, tarwe of roggeveldjes aan.

heeft met de mens is zijn fabelachtige aanpassings-

deze factoren remmen de instroom van nieuw bloed

Communiceren met de betrokken ambtenaren kan

Mannetje met langpootmug.
Alhoewel de huismus voornamelijk een zaadeter is, verschalken ze
ook graag een eiwitrijk insectje.
Vooral tijdens het broedseizoen.

vermogen. Net als de mens is hij omnivoor en heeft

in de kwetsbare stedelijke habitat. Hierdoor krimpen

meehelpen om deze gezellige medebewoners in stand

Foto midden:

een brede keus aan voedsel.

de stedelijke populaties in en verdwijnen door inteelt/

te houden. Het is vijf voor twaalf, de laatste levensvat-

degeneratie en vlucht naar andere desintegrerende

bare mussenpopulatie in Den Haag (Duindorp/Nor-

Een levensvatbare kolonie mussen bestaat uit minstens twintig
exemplaren. Er staan er twee op
de uitkijk terwijl de rest voedsel
zoekt. Tussen de stenen pikken
ze graszaadjes en nemen ze
een zandbad om zich de parasieten van het lijf te houden.

gere nestbouwmogelijkheid ten opzichte van de meer
arbeidsintensieve hangende nesten in het struikgewas. Volgens het DNA is Passer domesticus het meest
verwant aan de wevervogels. Voorheen was hij al een

Kwetsbaarheid
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plaats van haver), de veranderingen in de oogstme-

Veranderingen

vonden, in de landbouw en veeteelt.

Wat kunnen wij er aan doen?

Willen we de huismus in de stad houden, dan moeten

populaties. Ondanks de afnemende broedgelegen-

folkterrein) is door de Milieu Effect Rapportage van

Misoogst gevolgd door een koude winter, de mensen

heid is er meer dan voldoende potentie in de stad. Als

Scheveningen Haven al te gronde gericht.

krijgen het moeilijk en zullen aan het eind van de

voorbeeld kunnen we een moderne stad als Zoeter-

Theoretisch zijn de restpopulaties door degeneratie als

winter waarschijnlijk over zijn gegaan tot het consu-

meer nemen, alle wijken met tuinaanleg en openin-

een aflopende zaak te beschouwen, hopelijk krijgen

meren van hun huismussen. Voor de mussen was het

gen naar het platte land hadden uitgebreide mussen-

de wetenschappers geen gelijk, maar zeker weten we

echter nog desastreuzer, bij aanhoudende koude en

populaties. Eind jaren ’80 was een voertafel met 40

het nooitu

slagregens vallen ze met honderden dood uit de lucht.

mussen een gewoon verschijnsel. op de vaste broed-

Foto links :

Als de optimale voedselsituatie zich weer heeft her-

locaties is het aanbod van voedsel nauwelijks veran-

Zaadetend vrouwtje huismus.
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Boomkennis

Maaibeheer....

Meting van (boom) hoogte

waarom gaat die bloemenpracht plat?

jaar weer ter discussie. Op

O

het moment dat de bloe-

geschoven.

Het maaibeheer staat elk

menpracht op zijn mooist
is, komt de maaimachine
langs.
Door: Aletta de Ruiter

ok de AVN heeft daar in het verleden veel aan-

kans op platgeregende planten en dat geeft echt pro-

dacht voor gevraagd. Met succes overigens, want

blemen”, vertelt de aannemer.

Wanneer men een ( grote) boom wil omschrijven, dan zijn er een aantal eigenschappen van belang om te vermelden. Denk hierbij aan soort, stamomtrek,

de maaidata zijn gemiddeld een maand naar achteren
Wij als burgers kijken natuurlijk uitsluitend naar het

kroondiameter, boomhoogte, vitaliteit, gebreken en standplaats. De meeste

moment en het decor van bloeiende bloemen. De

van deze eigenschappen zijn over het algemeen goed vast te stellen, alleen

Het probleem is van technische aard. De bermen moe-

meeste bermen stonden half juli dit jaar nog volop

ten op enig moment worden opgeschoond. Het liefst

in bloei. Dat kwam ook omdat we een laat voorjaar

met een staand gewas, want platgeslagen stengels

hadden. Helaas blijkt een extra uitstel voor de loon-

kunnen niet makkelijk gemaaid worden.

werker niet op afroep realiseerbaar. Het gaat niet om

De aannemer die dit werk uitvoert, krijgt een jaarrond-

één berm, maar om heel veel bermen.

het bepalen van de hoogte kan lastig zijn.

Door: Bas Steenks

opdracht en organiseert zijn agenda al in januari. De

N

u zijn er verschillende soorten – dure – meetapparaten in de handel, maar er bestaat ook een een-

uitgestelde maaidatum van half juli komt dan op

“Er zit één voordeel aan het maaien”, liet de beleidsme-

voudig en heel goedkoop hulpmiddel; het zogenaamde

die datum gewoon aan bod. Ook als het gewas nog

dewerker van Stadsbeheer desgevraagd weten. “Het

“neuskruis”. Met een beetje handigheid is dit ook nog

in bloei staat. “Als we nog verder uitstellen, dan is er

bloeiseizoen heeft twee bloeimomenten. Als we kort

zelf te maken. Kosten: nihil. Het neuskruis bestaat uit

na de langste dag maaien, groeit er in augustus weer

twee latjes van gelijke lengte. Deze worden zodanig

een nieuw gewas, dat opnieuw in bloei komt. Dat staat

verbonden, dat zij een gelijkbenige driehoek vormen.

het neuskruis op de neus, zoals op de schets is aange-

niet overal even uitbundig als de eerste bloeicyclus,

De basis moet gelijk zijn aan de hoogte.

geven. Vervolgens wordt de boom ingezicht, waarbij

maar indien we niet maaien staat er in augustus voor-

Bij het opmeten van een boomhoogte gaat men op

de onderste denkbeeldige lijn op de stamvoet ( maai-

namelijk uitgebloeid hooi in de bermen. Er moet dus

zekere afstand van de te meten boom staan en plaatst

veld ) wordt gericht en de bovenste lijn op de kruintop.

een keus worden gemaakt. Op sommige plekken is

Nu moet de boom precies tussen deze zichtlijnen pas-

in het uitvoeringsbestek een gefaseerde maaidatum

sen, waarbij de opmeter naar behoeve naar voren of

genoemd. Op die manier wordt niet alles in een keer

achteren loopt. Heeft men dit punt gevonden, dan is

kort gezet. Maar de tussentijd is niet meer dan een

de hoogte van de boom gelijk aan de afstand van de

maand. Eind juli moet de eerste snee eraf zijn, anders

stam tot de opmeter. Nu is het alleen zaak om deze

wordt het voor de maaier onwerkbaar”.

afstand te meten. Dit kan natuurlijk met een meetlint,
maar men kan ook de afstand uitpassen. Dit vergt wel

Nu de nazomer al bijna in herfst is overgegaan, lijkt

de nodige ervaring om dit correct te kunnen doen.

die zomerteleurstellig allang weer vergeten. Maar
volgend jaar worden we opnieuw geconfronteerd met

Het neuskruis kan ook inklapbaar worden gemaakt.

afgemaaide bloemenu

Hierbij bestaat de basis uit twee gelijke delen, die door
middel van een bout met moertje scharnierend worden verbonden met het andere latje – de hoogte. Zo is
het neuskruis ook makkelijk op te bergenu
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Taxodium, de moerascipres
Taxodium betekent: ‘op taxus lijkend’ en daarmee neem je een beetje afstand van de cipresfamilie, die
voornamelijk uit schubconiferen bestaat. In het algemeen hebben die dus geen naalden en ze groeien
ook anders. De taxodiums worden er overigens wel bij gerekend. Vooral de vorm van de kegeltjes
vertoont veel overeenkomst met die van de cipresfamilie en tegenwoordig worden ze beschouwd
als een onderfamilie daarvan.

Als het een beetje mee zit produceert de Taxodium
de zogenoemde luchtwortels, die rondom de boom
als knietjes, vaak ook als puntige knobbels, boven de
grond uitsteken. Over de functie daarvan wordt verschillend gedacht. Zo zouden de wortels in de natte

T

ot de taxodiumfamilie hoort een aantal uiteenlopende soorten kegeldragers, die verspreid over

Anders dan anders

modder te weinig zuurstof krijgen en daarom deels
boven de grond komen om lucht te happen. Anderen

Evenals de watercipres (Metasequoia) draagt de Taxo-

stellen dat de boom op deze manier houvast zoekt in

de wereld voorkomen. Te weten in Noord-Amerika,

dium zijn naalden aan een steeltje. Je zou kunnen

weinig stabiele grond. Als de grond voldoende stevig-

in Azië, maar ook in Tasmanië. Om er een paar te

spreken van samengestelde naalden. Op het eerste

heid biedt, vormt hij die kniewortels namelijk niet. De

noemen: in Amerika: de z.g. mammoetbomen,

gezicht is er niet veel verschil tussen die bomen. Bij de

vraag rijst zelfs of het moeras wel de natuurlijke omge-

de Sequoia gigantea en S. sempervirens en in

watercipres zitten de naaldentakjes echter overstaand

ving is van de moerascipres. Hij groeit in droge gebie-

China de watercipres, de Metasequoia. Ook

en bij de Taxodium verspreid. Bij beiden vallen ze in

den ook uitstekend en mogelijk zijn die kniewortels

de Japanse Cryptomeria is eraan verwant. Ze

het najaar als geheel af. In tegenstelling tot de meeste

gevormd om in een onstabiele omgeving te overleven.

horen thuis in een gematigd klimaat en in onze

coniferen zijn ze dus in de winter kaal.

Een omgeving waarin hij wellicht toevallig terecht is

bomentuinen zijn die allemaal wel te vinden!
In het wild komen ze hier niet voor. Je treft de
Taxodium wel veel aan in onze parken, meestal
aan de waterkant en op vochtige plaatsen.

Bij ons echt een parkboom

Door de mooie groeivorm is de Taxodium als parkboom zeer gewild. Omdat wij de soort alleen als nogal
kleine bomen kennen, is het moeilijk voor te stellen,

20

Een echte overlever

Foto’s: Jaap van Loenen

Door: Jaap van Loenen

jaren nodig. Dit geldt zeker voor de taxodiumachtigen!

Voorkomen en herkenning

Ook in onze omgeving zijn er veel Taxodiums in de par-

gekomen. Omdat hij al zo lang bestaat zal hij daarvoor

ken te vinden. Een flink aantal staat in Clingendael. De

zeker aanpassingen hebben ontwikkeld.

Metasequoia is daar ook vertegenwoordigd en het is

Het hout

leuk de kleine verschillen tussen die twee eens uit te
vogelen. Een duidelijk kenmerk voor beide is de dikke

Wij kennen de Taxodium hier niet als houtproducent.

vezelige schors, die de boom bescherming biedt bij

Bij opgravingen in Hongarije bleek dat hij in de

dat ze ook heel groot kunnen worden. In oost Amerika,

Zijn families in China en Japan zijn dat echter wel.

allerlei rampspoeden. Evenals de sequoia’s overleeft

préhistorie ook deel uitmaakte van Europese

waar onze Taxodium vandaan komt, hoort hij zelfs tot

In China is een variant, de ‘Cunninghamia’ rond 1700

hij daarmee zelfs bosbranden.

bossen. In 2007 trof men daar 16 grote stam-

de grootste bomen. Ook in België en Nederland (Sons-

ontdekt en beschreven door een Engelse scheepsarts,

Van de Taxodium is de schors gelig bruin. Die van de

men aan, van 8 miljoen jaar geleden, die in

beek bij Arnhem) zijn grote exemplaren bekend: 34

zelfs leverancier van bijna alle timmerhout daar. Ver-

Metasequoia is roder, donkerder en vaak diep geplooid.

opmerkelijk goede staat waren. Door de gevol-

meter hoog en 5 meter stamdiameter.

gelijkbaar dus met ons vurenhout. In Japan heeft de

gen van een enorme zandstorm bleken ze goed

Bomen, vooral coniferen, hebben veel tijd nodig om tot

eveneens verwante Cryptomeria dezelfde functie.

geconserveerd te zijn gebleven. Zo kon worden

volle wasdom te komen. In onze jachtige maatschap-

Taxodiumhout uit de VS wordt wel geïmporteerd en

vastgesteld dat ze op het moment dat ze stierven

pij met steeds wisselende bestemmingsplannen voor

gebruikt voor speciale doeleinden als parket en door

dan eens aan de lange geschiedenis die hij in zich

30 tot 40 meter hoog waren en 300 tot 400 jaar

stukjes grond, wordt ze die niet gegund. Een echt uit-

zijn duurzaamheid ook in de scheepsbouw. Het is mooi

draagt. Je krijgt er dan ontzag voor. Kort geleden wer-

oud. De omliggende bossen waren tot steenkool

gegroeide boom kom je daarom maar zelden tegen.

getekend door het roomwitte spint, dat geleidelijk

den er in België fossiele bomen van gevonden, die daar

gevormd.

Hiervoor zijn vaak honderden, soms zelfs duizenden

overgaat naar donkerbruin, soms zelfs zwart kernhout.

miljoenen jaren geleden groeidenu
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Eerbied

Als je op je wandeling een Taxodium tegenkomt, denk
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Contactgegevens

Van de bestuurstafel
Gevraagd: een nieuwe voorzitter

H

We stellen daarom voor dat tot het einde van
het jaar mogelijke kandidaten bij het bestuur

Wat voor soort voorzitter zoeken we?

et zat er al een beetje aan te komen maar

kunnen worden voorgesteld. Dat kan met een

We hebben een lange lijst van gewenste

Frits Prillevitz heeft onlangs pas besloten

briefje of email aan de secretaris (info@avn.nl ).

vaardigheden voor de nieuwe voorzitter. In

dat hij tijdens de Algemene Leden Vergadering

Deze voorstellen zullen we in vertrouwelijkheid

de gesprekken die we hebben gevoerd lag de

(ALV) in april 2014 zal aftreden als bestuurs-

beoordelen en met de voorstellers bespreken en

nadruk op de volgende:

lid van de AVN. En dat betekent ook dat Frits

behandelen.

1.

aftreedt als voorzitter van onze vereniging.

Communicatief en met gevoel voor samenwerking

Volgens de statuten van de AVN, kiest de ALV

2. Een goede team-speler die samenbindend is

Het is goed hier te vermelden dat de ALV Frits

de voorzitter uit de leden van het bestuur. Dat

3. Met een network met politiek en overheden

in 2000 als voorzitter heeft verkozen: kortom

betekent niet dat de voorzitter afkomstig moet

(plaatselijk en regional/provinciaal) op

we nemen direct afscheid van iemand met een

zijn uit de zittende bestuursleden. De ALV kan

groengebied

enorme staat van dienst voor de AVN.

ook een nieuw bestuurslid benoemen en die

Hoe kiezen we een nieuwe voorzitter?

vervolgens tot voorzitter kiezen.
Voorstellen aan de ALV over personen (en zaken)

In de vergaderingen van het Algemeen Bestuur

kunnen afkomstig zijn van de leden (tien leden

in juni en juli en in de vergadering van de porte-

kunnen gezamenlijk een voorstel doen). Ook

feuillehouders in juli hebben we gesproken over

het bestuur kan voorstellen aan de ALV doen.

de opvolging van Frits. We hebben een overzicht

4. Een achtergrond in natuur, natuurbescherming en/of biologie.

Mini-symposium
“Het nieuwe Groenbeleidsplan”
Ter gelegenheid van het afscheid van Frits Prillevitz wil de AVN een mini-symposium organi-

gemaakt van een aantal vaardigheden, die de

Het bestuur zal zo mogelijk in december een

seren over het nieuwe Groenbeleidsplan. Het

voorzitter van de AVN zou moeten beheersen.

keuze maken uit voorgestelde kandidaten en

huidige plan “Groen kleurt de stad: Beleidsplan

Daarover later meer.

in Haagwinde vermelden wie het aan de ALV

voor het Haagse Groen 2005-2015” begint zijn

als nieuwe voorzitter wil voorstellen. Dan is er

einddatum te naderen. Het afscheid van Frits

Zowel het bestuur als de portefeuillehouders

genoeg tijd en gelegenheid om andere voor-

is daarom ook een schitterende gelegenheid

vinden dat we bij het vinden van een nieuwe

stellen in te dienen. Het is daarbij van belang

om met de AVN een voorschot te nemen op het

voorzitter open en transparant willen zijn. Daar-

te weten dat er in de AVN geen sprake is van

nieuwe groenbeleidsplan. Het mini-symposium

mee bedoelen we dat niet alleen het bestuur en

“kandidaten” en “tegen-kandidaten”. De ALV

zal plaats vinden in het eerste kwartaal van

de portefeuillehouders zoeken naar geschikte

beslist afzonderlijk over ieder voorstel over een

2014. Nadere mededelingen volgenu

kandidaten, maar dat we graag willen dat ieder

kandidaat voor het bestuur en over ieder voor-

lid van de AVN daarbij betrokken kan zijn.

stel voor de verkiezing van een voorzitter.

Portefeuillehouders AVN
Aletta de Ruiter

Bewonersprojecten, West-/Oostduinen

Arnim van Oorschot

Leijenburg

Jaap van Loenen

Caroline de Jong-Boon
Joost Gieskes
Mart Kaastra

Daphne Nicolai

Bart Achterkamp
Jos Verhoeff
Tim de Frel

Fer von der Assen
André Smit

Joke Scheeres

Leon van den Berg

Coördinatoren

Duinoord, Bomen

Van Stolkpark, Scheveningse Bosjes
Benoordenhout, Reigersbergen
Internationaal Strafhof (ICC)

Zorgvliet, NWHR, Internationale zone
Ecologie

Kijkduin, Scheveningen haven
Mariahoeve, Haagse Bos
Duivenvoordsepolder

Landgoed Meer en Bosch
Landgoed Meer en Bosch
Zoetermeer, Buytenpark

Bas Steenks

Boomzaken en kapvergunningen

Wil van der Poll

Informatie kraam

Marti Terpstra

Aletta de Ruiter
Fred Vorstman

Groenwerkgroep Solleveld
Vrienden van Ockenrode
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

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

Jan Heidsma
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De exc

Excursies
De AVN organiseert, exclusief voor haar leden, speciale e xcursies
naar Groene Haagse Plekken waar de actualiteit iets te zien
geeft. Kijk mee met de portefeuillehouders en ontdek zelf
waarom natuurbescherming in de stad echt noodzakelijk is.
Zat. 12 okt. 2013		

Verzamelen 10.00 uur 		

Beleef het Haagse Paraboolduin (2 uur)

ursies
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Adres: J.J. Cremerweg kruising Haringkade, Den Haag

Het Belvedèreduin, de Kogelenberg, het Spionkopduin en het Parasolduin zijn de laatste zichtbare hoogtes van een echt paraboolduin
dat de vorm en omvang van de groengebieden rond de Scheveningse Bosjes bepaalt. Deze Haagse toppen liggen er nu wat verlaten
bij, maar dat verandert als wij ze gaan beklimmen. Stevige wandelschoenen is wel een pré op deze ontdekkingsreis.
Zat. 26 okt. 2013		

Verzamelen 10.00 uur		

Adres: Erasmusweg hoek Dedemsvaartweg, Den Haag

Volkstuinieren met natuurvriendelijke stip (1,5 uur)

Den Haag kent 17 volkstuinverenigingen die zijn aangesloten bij de Haagse Bond. Daarnaast zijn er nog talloze vrije en particuliere
complexen binnen de stadsgrenzen. Op complex Zonnegaarde wordt zoveel mogelijk ecologisch getuinierd en daarvoor heeft de
vereniging drie stippen verdiend. Hoe dat eruit ziet gaan we nauwkeurig bekijken. Met koffie en discussie na afloop.
Zat. 23 nov. 2013		

Verzamelen 10.00 uur		

De dynamiek van de Zandmotor (3 uur)

Adres: Eind Machiel Vrijenhoeklaan/begin fietspad, Den Haag

Het is nu precies twee jaar geleden dat de zandmotor werd opgeleverd. Van het oorspronkelijk 128 ha grote schiereiland is al heel
wat zand weggespoeld. Een excursie zandmotor kent altijd verrassingen. Ook bij slecht weer is het een belevenis. Soms zijn er zelfs
archeologische vondsten uit de préhistorie. Zorg wel voor goede kleding en schoeisel.
advertentie

“Varen in het groen tussen stad en strand” (2 uur)
Twee uur varen tussen Haagse
Binnenstad en de kust over enkele Haagse
Singelgrachten en de Koninginnegracht.
Dagelijks van mei t/m oktober
van 13.00 tot 15.00h
Extra vaarten om 15.00 en 17.00h
Start en einde bij de Koninginnegracht
naast tramhalte van lijn 9
( “Dr. Kuyperstraat” ).

€ 3,00
korting
voor
AVN-led
en tege
n inleve
ring
van dez
e advert
entie
NU:
€ 12,00
p.p. voo
r 2 uur

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

