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Afscheid en een nieuw begin

V

anaf het moment dat de AVN besloot om het tijd-

danigheid als gepensioneerd adviseur en heb ik zijn

De Groot Hertoginnelaan als vanouds

schrift Haagwinde te gaan uitgeven, heeft u op

bijdragen altijd bijzonder gewaardeerd. Helder, rela-

deze bladzijde de inspirerende voorwoorden van Frits

tiverend en altijd nog een waardevolle band met de
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Een wijk vol bloeiende boomspiegels

Prillevitz gelezen.

Dienst Stadsbeheer, ook na zijn pensionering.

Op de Algemene Ledenvergadering op 12 april hebben

Wij zijn Klaas Pors buitengewoon erkentelijk voor al

8

Symposium AVN bespreekt biodiversiteit

wij van Frits afscheid genomen als bestuurslid en voor-

zijn inspanningen voor de AVN. Vorig jaar leverde

zitter van de AVN, welke functie hij vanaf april 2000

hij een belangrijke bijdrage aan de AVN-visie op

heeft bekleed. Tijdens de Algemene Ledenvergadering

het Haagse Binnenduinbos, die de Dienst Stedelijke

10

Golf en groen floreren op Amonsvlakte

heb ik tegen Frits gezegd dat ik het bijzonder vond dat

Ontwikkeling heeft opgenomen in de visie van de

hij het, na zijn gevarieerde en succesvolle loopbaan

gemeente Den Haag op de Internationale Zone.
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De terugkeer van de aalscholver

bij de rijksoverheid en in de buitenlandse dienst, een

Tenslotte wil ik graag Frans Beekman bedanken voor

uitdaging vond om een plaatselijke vereniging voor

zijn bijdragen in het bestuur van de AVN en in de

14

De Uithof, een zee van groen aan de rand van de stad

natuurbescherming te gaan leiden. Want het is niet

redactie van Haagwinde. We zullen Frans met name

eenvoudig om die omschakeling te maken. Graag wil

herinneren vanwege zijn serie historisch-geografische

16

Vogels kijken in oorlogstijd

ik ook hier Frits bedanken voor zijn grote inzet voor

artikelen in Haagwinde; allemaal pareltjes die we bin-

de AVN.

nenkort gaan bundelen. Daarnaast heeft ook Frans
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Wijkgroen in Voorburg

Ter gelegenheid van het vertrek van Frits, heeft hij

als historisch geograaf een fundamentele bijdrage

samen met onze werkgroep Biodiversiteit een inte-

geleverd aan de visie op het Haagse Binnenduinbos.
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ressant en uitdagend mini-symposium georganiseerd
over biodiversiteit in de stad. Samen met de werk-

Ik begrijp dat u in het bericht “van de voorzitter” graag

groep zal hij de resultaten van dat symposium uitwer-

nieuws leest over de actualiteit. Dat zal in de toekomst

ken en overdragen voor verdere actie. Daarnaar kijken

zeker gebeuren, maar het zal u duidelijk zijn dat ik nu

we in het bestuur vooruit.

eerst een bruggetje wil maken door terug te kijken.

Aan het eind van vorig jaar heeft Klaas Pors, die de

Voorzitter worden van de AVN is voor mij echt span-

AVN 20 jaar lang heeft gediend als bestuurslid en

nend. Ik denk niet dat het beleid van de AVN onder

adviseur, zijn adviseurschap neergelegd. Klaas was lid

mijn voorzitterschap fundamenteel gaat veranderen.

van ons bestuur in de tijd dat de gemeente Den Haag

Maar in de participatie-samenleving die zich nu ont-

beleidsmedewerkers in het AVN-bestuur detacheerde.

wikkelt, zal de AVN in de “civil society” van Den Haag

Dat lijkt ons nu een onmogelijke spagaat, maar dat

en omstreken haar verantwoordelijkheid nemen. Ik

was het toen eigenlijk ook al.

hoop dat u als AVN-lid daaraan uw steentje wilt bij-

Sinds april 2011, toen ik zelf in het bestuur van de AVN

dragen u

aantrad, heb ik Klaas Pors meegemaakt in zijn hoe-

Haagwinde | juni 2014

Maarten Smies
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De Groot Hertoginnelaan als vanouds
Na de herinrichting van de eerste fase Groot Hertoginnelaan werden begin maart van
dit jaar nieuwe bomen geplant. De planning is om eind 2014 het derde en laatste deel
van dit project op te leveren. Door de inrichting zal deze laan dan weer een vergelijkbaar
beeld krijgen als voor de jaren zestig van de vorige eeuw. Het project is geïnitieerd vanuit
een burgerinitiatief. Tegelijk met de boomvervanging wordt ook de riolering aangepakt.

E

r waren meerdere aanleidingen voor een burgerini-

tie nog 107 exemplaren. Eerder waren er al 27 stuks

tiatief, waarbij de verkeerssituatie een belangrijke

wegens iepziekte vervangen. Als alternatief was de

rol speelde. De laan met 2 x 2 rijstroken werd ervaren

Japanse notenboom (Ginkgo biloba) gebruikt.

als een verkeersgoot die hier niet past. De allure van

De monumentaal-iep wordt gekenmerkt door zijn

de laan komt daarbij niet tot zijn recht. Twee enkele

doorgaande stam met afstaande zijtakken, die een

rijbanen met vrijliggende fietspaden zou een sterke

compacte, zuilvormige kroon vormen. Deze kruin kan

verbetering zijn voor de verkeersveiligheid.

echter wel 8 meter breed worden. Omdat de meeste

Maar een minstens even groot probleem vormden de

bomen op slecht 2 à 2 ,5½meter van de gevels staan,

bomen die aan beide zijden langs de huizen stonden.

mag duidelijk zijn, dat zij per definitie voor een con-

Vervanging van deze bomen door één rij bomen in een

flictsituatie zorgen met de bebouwing. Deze iepen

groene middenberm zou de oplossing kunnen vormen

gaven al jarenlang overlast door schaduw in de huizen.

wortels bovendien een probleem voor de onder-

er is hier wel sprake van een beschermd stadsgezicht.

boven:

Ook raakten de takken de gevels en moest er regelma-

grondse voorzieningen, zoals kabels, leidingen en

In dit spanningsveld moest dus een afweging worden

tig gesnoeid worden.

riolering. De inmiddels 50-jarige iepen zijn echter nog

gemaakt.

De nieuwe situatie, monumentale laan met ruime
middenberm

Verkeerde boomkeuze

links:

tot de conclusie dat hier sprake is van de verkeerde

Oude situatie, de bomen
groeien tot in de huiskamer

voor een reeks van problemen.

De bovengrondse situatie

Toen in 2010 duidelijk werd wat de consequenties
van de gewenste herinrichting zouden zijn voor de

4

Door: Bas Steenks

De ondergrondse situatie

Door de sterke wortelontwikkeling van de iepen waren

lang niet uitgegroeid, zodat de problemen nog veel
groter zouden worden.

Algemene beeld van de laan

Na alles op een rij te hebben gezet kom je toch al snel

bomen, heeft de AVN een inventarisatie gemaakt van

er al de nodige problemen ontstaan met de verhar-

het hele bomenbestand van de anderhalve kilometer

ding. Op veel plaatsen werden de tegels, trottoirban-

De eerste indruk van de Groot Hertoginnelaan zal

boomsoort op de verkeerde plaats.

lange laan. Een ingrijpend gevolg zou namelijk zijn, dat

den en asfalt opgedrukt. Daarom werden regelmatig

voor veel mensen zijn geweest: een mooie laan met

Bij de AVN rees de vraag hoe de gemeente ooit deze

vrijwel alle bomen die langs de huizen staan, gerooid

boomspiegels vergroot en aangepast. Op meerdere

een groene aankleding, met overwegend grote, fraaie

keuze heeft kunnen maken. Was er geen kennis van

moesten worden. De oorspronkelijk in 1967 aange-

plaatsen was het trottoir nog maar 4 tegels breed; dit

bomen. Alleen zorgt al dit groen er ook voor, dat een

zaken waarbij al die problemen voorzien hadden kun-

plante boom is de monumentaal-iep (Ulmus minor

is slechts 1.20 meter.

groot deel van de monumentale panden aan de laan

nen worden? Deze vraag is toen voorgelegd aan een

‘Sarniensis). Hiervan stonden tijdens de inventarisa-

Behalve problemen met de verharding vormden de

verscholen gaat achter een groot groen scherm. Maar

oud medewerker van de groendienst. Deze had een
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Een wijk vol bloeiende boomspiegels
heel simpele verklaring voor de gang van zaken zoals
die 45 jaar geleden was gegaan. Hij vertelde dat indertijd besloten was om de brede middenberm met 2 rijen
bomen op te offeren aan extra rijbanen voor het auto-

‘De aanhouder wint’ is een spreekwoord dat voor de initiatiefnemers van het Bezuidenhoutse

een vergelijkbaar beeld geeft als voor 1967.

project Bloeiende Boomspiegels zeker van toepassing is. Na de diverse tegenslagen van de
afgelopen twee jaar zit er dit voorjaar verrassend veel vooruitgang in het project.

Het nieuwe ontwerp

Bij het nieuwe ontwerp is een opvallende keuze

verkeer. Er zouden nieuwe bomen worden herplant in

gemaakt bij het bepalen van de boomsoort. Door-

de smalle trottoirs, waarbij de politiek bepaalde dat

gaans wordt bij aanplant van een laan gekozen voor

hier monumentaal-iepen moesten komen. Ondanks

één boomsoort. Voor de Groot Hertoginnelaan is men

de waarschuwingen van de groendienst dat deze

echter uitgegaan van een mix van vijf verschillende

boomsoort in de toekomst voor grote problemen zou

esdoorns. De soorten hebben qua groei wel een ver-

kunst op zich. Niet omdat de gemeente slecht bereikbaar

zorgen, is deze keus er toch doorgedrukt.

gelijkbaar karakter, maar geven met veschillen in blad

is, maar wel omdat de verschillende beheeronderdelen

Wij weten inmiddels dat dit de verkeerde keuze was.

toch wisseling in aanzien.

erg autonoom werken waardoor een nieuw project

Dus vervanging van de monumentaal-iepen is de

In totaal worden er in de middenbermen 103 esdoorns

in de openbare ruimte erg veel ‘beren op de weg’

enige juiste afweging. Het nieuwe plan zorgt er nu

geplant. Daar zullen zij voldoende ruimte hebben om

tegenkomt.

voor dat de laan met bomen in een middenberm weer

normaal te kunnen uitgroeienu

D

it is typisch een voorbeeldproject waarbij de AVN een klein-

del daarbij is de website stokrozen.nl waar vrijwilligers zich kunnen

schalig burgerinitiatief naar een hoger plan heeft kunnen

opgeven. Ze worden dan automatisch ingeschreven voor de digitale

begeleiden. Contact leggen met de gemeente is soms een

nieuwsbrief. Op het moment dat er werkzaamheden worden
gepland, gaat er twee dagen tevoren een nieuwsbrief uit en
degene die beschikbaar is, komt een uurtje meehelpen;
meestal in de avonduren. Van de in totaal 70 vrijwilligers die zich al hebben aangemeld, zijn er dan altijd
wel tien beschikbaar om de handen uit de mouwen
te steken. Het is een formule die inmiddels goed

De oplossing leek simpel. Gewoon niet meer

blijkt te werken.

schoffelen in Bezuidenhout Midden. Maar die
opdracht druist in tegen alle afspraken die er

Het resultaat van de acties kent op dit moment

binnen de gemeente gelden over het onder-

alle stadia van groei. Er zijn boomspiegels waar

houd van de straten. Inmiddels is het toch

de bloemen al uitbundig uit de knop springen.

gelukt en dat is zichtbaar. In positieve zin, want

Die zijn vorig jaar of het jaar daarvoor inge-

het stokrozenzaad krijgt eindelijk de kans om

zaaid. En er zijn plekken waar de kiembladen

rustig te kiemen en uit te groeien. Met dank

net ontloken zijn. Dat is het meest kwetsbare

aan de groenbeheerders van het stadsdeel die

stadium omdat er - los van de schoffelaars -

ervoor gezorgd hebben dat de boomspiegels

altijd nog mensen zijn die de boomspiegel

van te voren werden opgeschoond en van een

gebruiken voor andere zaken dan het bedoelde

laagje teelaarde voorzien.

tuintje. Denk aan hondenuitlaat of fietsenstalling. Groeien de bladeren eenmaal boven de 10

Organisatorisch groeit het project ook naar wasdom. Als je een hele wijk vol bloeiende boom-

cm uit, dan wordt het tuintje herkend en loopt
iedereen er met respect in een boogje omheen.

spiegels wilt hebben, moet het werk ook gedragen
worden door een brede en enthousiaste groep wijkbewoners. Nadat er een folder + bewonersbrief huis
aan huis was rondbezorgd kwamen de aanmeldingen
van vrijwilligers binnendruppelen. Sterk communicatiemid-

6
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Eind van dit jaar wordt het tijd om het project officieel over te dragen aan het wijkberaad. Daar kan de
organisatie voor de toekomst onder dak en dat geeft de
initiatiefnemers ruimte om weer iets anders op te startenu
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Symposium AVN bespreekt biodiversiteit
Ter gelegenheid van het afscheid van voorzitter Frits Prillevitz organiseerde de
AVN op 3 april jongstleden een symposium over biodiversiteit. Een inspirerend

spreker de taak om de

onderwerp waarvoor drie sprekers waren uitgenodigd die ieder met een eigen

Den Haag een volwassen groenbeleid dat ondersteund

zaal in te wijden in het

grenzen. Schops somt nog een aantal megatrends op

wordt door gedetailleerde nota’s waarin die regel-

ecological urban design

invalshoek het thema benaderden. Doelstelling van de bijeenkomst was het

die van grote negatieve invloed zijn op de biodiver-

geving nader wordt uitgewerkt.

zoals dat op haar werk-

siteit in de wereld. “De wereldbevolking blijft maar

Op die manier is natuur, ecologie en biodiversiteit al

plek in Engeland heet.

groeien; er is steeds minder ongerepte natuur en het

heel goed in de stad verankerd, aldus Schuurkamp. Hij

‘Biodiversiteit op ont-

toerisme is wereldwijd een van de grootste bedreigin-

illustreerde dit betoog met een reeks waarnemingen

werp’ kent vele toepas-

B

gen voor de biodiversiteit. We moeten ons er meer

van bijzondere soorten die bewijzen dat de natuur-

singen en is erop gericht

iodiversiteit staat eigenlijk synoniem aan kwali-

van bewust zijn dat onze consumptie en daarmee

waarde in Den Haag hoog staat genoteerd. Hij haastte

de complexiteit van een

Foto boven:

teit van de natuur, ongeacht of dat nu het groen

onze voetafdruk veel te groot is”. Schops vindt dat we

zich ook te zeggen dat er binnen de gemeente nog

ecologisch landschap te verbinden met een aantal

in de stad of van het platteland betreft. Als we de

veel meer lef moeten tonen om anders te denken. en

geen signalen zijn voor het ontwikkelen van een nieuw

ecosysteemdiensten als stedelijke voedselproductie,

De sprekers: vlnr Frits Prillevitz, Jacco
Schuurkamp, Fleur Timmer, Ignace Schops

diversiteit van flora en fauna willen vergroten, dan zal

een meer coöperatieve houding met gevoel voor ver-

groenbeleidsplan.

wateropvang, luchtzuivering, recreatie etc.

er op een andere manier met aanleg en beheer moe-

antwoording moeten ontwikkelen. “Het kan anders!

Er zijn wel nieuwe ontwikkelingen gaande met betrek-

De natuur in de stad dient uiteraard niet alleen voor de

ten worden omgesprongen. Dat was in hoofdlijn de

Binnen de steden is echte winst te behalen. Om een

king tot natuurwetgeving op landelijk niveau en uit

visuele aankleding of recreatie, maar moet optimaal

rode draad waar alle drie de sprekers op aanstuurden.

verandering in gang te zetten, moeten we terug naar

de samenleving mag straks participatie verwacht

functioneel zijn voor alle gebruikersgroepen. Stede-

de oude waarden. Natuurbeleving dicht bij huis is er

worden op het gebied van natuurontwikkeling. De

lijke natuur is ook onderdeel van de identiteit van de

Foto onder:

daar één van. Sla bruggen tussen economie en ecolo-

verantwoording kan op die manier buiten de overheid

stad, vindt Timmer. “Benadruk de geografische plek

Dagvoorzitter Maas Goote

De aftrap werd gegeven door Ignace Schops, directeur

gie en laat zien dat natuur sociaaleconomische proble-

ook gedeeld worden door groene instituties, bedrijfs-

waarop de stad zich bevindt. De grondsoort waarop

regionaal Landschap Kempen en Maasland bij onze

men helpt oplossen. Inwoners van de stad moeten hun

leven en particulieren. Hij pleit voor meer meedenken

het groeit is maatgevend voor de biodiversiteit”.

zuiderburen, maar ook lid van het Climate Leader-

eigen omgeving veel meer gaan waarderen en gebrui-

en meedoen door de Haagse burgers. Hoe dat precies

Timmer geeft uitleg over de regelgeving die in Enge-

ship Corps onder leiding van Al Gore. De inleiding van

ken in plaats van verre bestemmingen te bezoeken.”

moet worden ingevuld is de nieuwe uitdaging.

land de maatvoering van stedelijke inrichting is. Die

Ook Schuurkamp legde de nadruk op anders denken

regels staan uitdrukkelijk ten dienste aan het ontwerp

en anders doen. “Ons denken moet uitgaan van de

en de instandhouding van de ecologische kwaliteit.

De tweede spreker bleef dichter bij huis. Jacco

dynamiek in de natuur als een gegeven en niet als

“We worden in Engeland geacht om habitats te ont-

op de biodiversiteit in de gehele wereld. Ons gedrag

Schuurkamp, senior beleidsmedewerker groen van

een proces dat we onder controle moeten krijgen”.

werpen. Het floristisch ontwerp moet ook functione-

met betrekking tot energieverbruik is dus ook nauw

de gemeente Den Haag, startte met een opsomming

Hij gaf daarbij het voorbeeld van het loslaten van het

ren voor de fauna die er gebruik van maakt. Ontwerp

verbonden met de kwaliteit van de natuur om ons

van de hoeveelheid groen binnen de gemeentelijke

krampachtige veiligheidsbeleid in de zeereep door het

en beheer moeten in elkaar overlopen en leiden tot

heen. Met dit grootschalige wereldprobleem over-

grenzen. Met drie Natura 2000-gebieden, 940 ha

Hoogheemraadschap. Daar krijgt de dynamiek van de

een duurzame instandhouding van het geheel. Om dat

steeg hij de maatvoering van het onderwerp over bio-

grote parken, landgoederen, lanen, plantsoenen en

duinen weer een kans op plekken waar het kan. Dat is

te bereiken hebben ontwerpers de beschikking over

diversiteit op stedelijk niveau wel enigszins, maar de

recreatiegebieden mag Den Haag zich met recht een

een flinke omslag in het denken.

diverse toolkits die richting geven aan het beoogde

boodschap was duidelijk. Willen we op lokaal niveau

groene stad noemen. Sinds het begin van de jaren 90

een verbetering in de natuur doorvoeren, dan moet er

is er structureel gewerkt aan een integrale visie op de

verder worden gedacht dan de stads- of zelfs lands-

groenstructuur met veel aandacht voor ruimtelijke,

verzamelen van ideeën als aanzet voor een nieuw gemeentelijk groenbeleidsplan in 2015.
Door: Aletta de Ruiter

Onze voetafdruk is veel te groot

Ignace was dan ook vooral geënt op de risico’s van de
klimaatgevolgen door opwarming van de aarde. De
ongelimiteerde uitstoot van CO2 heeft direct invloed

8

ecologische en recreatieve aspecten. Daarmee heeft

Verantwoording delen

Ontwerp moet ecologisch functioneel zijn

Landschapsarchitect Fleur Timmer heeft als derde
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resultaat. Het is ook heel belangrijk dat een land-

Lees verder op pagina 17
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Golf en groen floreren op Amonsvlakte
Er zijn momenten dat je als stedelijke natuurbeschermingsorganisatie eens

Voor de randen van het golfterrein
op de Amonsvlakte wordt gebruik
gemaakt van beperkte begrazing
door schapen. Dat geeft een
natuurlijker beeld dan maaien.

Door: Aletta de Ruiter

terug moet blikken en evalueren hoe zaken, waar we ons in het verleden voor
hebben ingespannen, afgelopen zijn. Een van die hot-items uit het verleden
was de Amonsvlakte. Hoe ziet dat er - zoveel jaren later - uit?

het besef dat behoud van natuurwaarde een zeer

holes die op oude sportvelden waren aangelegd.

door een negenkoppige commissie waarin kennis van

belangrijk uitgangspunt is. Toen Golf Duinzicht in

Natuurbeheer zat dus niet bij voorbaat in de genen

groen, planning, communicatie en wat er al niet meer

N

2009 zijn plannen aanpaste, bleek de tijd rijp om de

van de greenkeepers en leden van de club. Toen de

nodig is met elkaar gedeeld wordt. Allemaal vrijwilli-

og in 2008 maakten bijna alle Haagse natuur-

bakens te verzetten en sprak de AVN haar waardering

Amonsvlakte eenmaal was aangelegd ontspon zich

gerswerk en met een zeer aanstekelijk enthousiasme.

organisaties zich grote zorgen over de toekomst

uit voor het nieuwe landschapsplan waarbij twee

binnen de vereniging een soort natuurvirus. De ambi-

Voorzitter van de commissie Johan Feijen glimlacht bij

van een 3,5 ha groot terrein op de grens van Wassenaar

holes voorzichtig waren ingebed in een zeer groene

tie werd direct verlegd naar het behalen van het Com-

de gedachte dat hij de leden van de vereniging soms

en Den Haag. Ingeklemd tussen het duinbos van Clin-

omgeving. Het werd ook duidelijk dat de natuur van

mitted to Green/GEO-certificaat, een van oorsprong

vaker met een fototoestel in het veld aantreft dan met

gendaal en de renbaan Duindigt lag een restant ruige

de Amonsvlakte niet veel langer meer voor zichzelf kon

Schotse certificering voor golfterreinen met een hoog

een golfclub. “Veel leden zijn hierdoor echte natuur-

natuur dat niet beheerd werd, maar waar je heerlijk

zorgen. Dat had te maken met vandalisme en onge-

gehalte natuurbeheer die wordt ondersteund door de

freaks geworden. Er wordt volop gedetermineerd en

kon struinen. Je vond er jong binnenduinbos naast

wenste activiteiten. Op veel plekken werd vuilstort

Nederlandse Golffederatie. Dat betekent voor Duin-

geïnventariseerd. We hebben hier hele lijsten van

duindoornstruweel en zandkuilen waarin paarden van

aangetroffen, steeds vaker kampeerden er zwervers

zicht dat niet alleen de Amonsvlakte op een natuur-

waargenomen soorten”. In de kantine hangen twee

Duindigt werden uitgelaten. In het voorjaar bloeide de

en de politie moest nogal eens patrouilleren om het

lijke manier moet worden beheerd, maar dat ook het

fotocollages die zijn woorden kracht bijzetten.

brem en iets later het zandblauwtje, beide typische

veilig te houden. Een overname door Golf Duinzicht

Postalia-terrein en de zogenaamde Paardenwei moe-

planten van het kalkarme strandwallenlandschap.

bleek dus ook het beheerprobleem op te lossen.

ten worden omgevormd naar een natuurlijk landschap

Recreanten uit de wijde omgeving maakten gebruik

Van kritiek naar enthousiasme

Het streven naar verbetering is inmiddels gehonoreerd

van de Amonsvlakte en zo was het gebiedje jarenlang

Toch werden de ontwikkelen nog met argusogen

op die terreinen verrijkte grond moeten worden afge-

door toekenning van het felbegeerde GEO-certificaat.

een belangrijke groene buffer temidden van de omrin-

gevolgd, want een groot deel van het terrein moest

graven, opnieuw reliëf aangebracht en de beplanting

Daarmee is Duinzicht de eerste gecertificeerde negen-

gende kale sportvelden.

wel flink op de schop. Voordeel was dat 175 naastge-

worden aangepast aan het predicaat “inheems”.

holesbaan in Nederland. Ook dat werkt aanstekelijk,

Daarom was de AVN indertijd niet blij met plannen

legen parkeerplaatsen van renbaan Duindigt konden

van de naastgelegen, pas opgerichte golfvereniging

worden geannexeerd. De noodzakelijke kap werd

Duinzicht om uit te breiden naar dit natuurterrein.

meer dan goed gemaakt door de aanplant van bomen

Het imago van de golfsport werd eind twintigste eeuw
immers nog geassocieerd met strak gemaaide gazons
en kale terreinen. Ook voor de andere groene verenigingen van Den Haag reden om lang dwars te liggen.
Dat duurde bij elkaar twintig jaar.

Bakens verzetten

Gedurende die tijd groeide echter aan weerskanten

10

dat op deze strandvlakte thuishoort. Daarvoor zal ook

Aanstekelijk enthousiasme

want inmiddels adviseren enkele GEO-commissieleden bij de golfbaan van Ockenburgh. De Nederlandse

De maakbaarheid van die natuur staat inmiddels

Golffederatie komt op zijn beurt elke drie jaar langs om

elders op het terrein en eigenlijk was het hoog tijd

keurig opgetekend in een beheerplan dat in augustus

te controleren of de vaart er nog wel in zit. De bezorgde

dat er een dunning plaatsvond in het duinbos van de

2012 het licht zag. Naast de aanleg van natuur wordt

groene verenigingen waaronder de AVN zijn inmiddels

Amonsvlakte.

er ook aandacht besteed aan een milieuverantwoord

al een aantal keren uitgenodigd om het natuuront-

beheer. Ingrijpende maatregelen waarvoor een gefa-

wikkelingsproces van nabij te komen bekijken. Ook bij

Natuurvirus

seerde aanpak van tien jaar nodig is, al was het maar

ons is grote waardering voor de aanpak. En we moeten

Voor de golfers van Duinzicht zelf was het ook een

om tijdens de uitvoering ook nog te kunnen blijven

eerlijk toegeven, niemand van de critici had tien jaar

spannende ontwikkeling, want zij hadden tot dan uit-

spelen en het allemaal te kunnen betalen.

geleden durven dromen dat golf en groen gezamenlijk

sluitend de beschikking gehad over geïmproviseerde

De voortgang van het project wordt aangestuurd

zouden kunnen floreren op de Amonsvlakteu
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De terugkeer van de aalscholver
Als er één vogel in Nederland stilletjes van het toneel verdween, maar bijna
onnavolgbaar weer terugkeerde, dan is het wel de aalscholver. Zonder herintroductieplan en zonder import heeft deze oer-Hollandse vogel zijn plek in
ons ecosysteem weer ingenomen. Wat is het verhaal ?

Voedsel

jaar 642 broedparen vastgesteld. Voor het grootste

De schollevaar, zoals hij ook wel wordt genoemd, eet

gedeelte pendelen deze vogels dagelijks naar open

uitsluitend levende vis met een voorkeur voor spiering,

zee om hun hongerige magen te vullen. Opvallend is

snoekbaars, pos en uiteraard aal. Eén volwassen aal-

Door: Adri Remeeus
Foto’s: Bert Hoogerhoud

1955 hanteerde de overheid quota. Binnen natuurge-

regio verspreiden en een plons in Haags binnenwater

bieden werd de soort gedoogd en beschermd, maar

nemen om daar een visje te verschalken. In ieder geval

n de 17e eeuw, nog voor de tijd van de droogmake-

als er ook nog eens één tot drie jongen gevoerd moe-

in de kolonies mocht slechts een maximaal aantal

een teken dat de waterkwaliteit en de visstand in de

rijen, waren er grote aalscholverkolonies in Neder-

regio goed is.

I

Dat kan in de broedtijd oplopen tot 800 à 1000 gram
ten worden. Dat is een immense hoeveelheid vis, maar

paren broeden. Als dat aantal groeide werd er regule-

land. De soort floreerde, maar stierf drie eeuwen later

lijdt de visstand daaronder?

rend opgetreden. Toen niet lang daarna het IJsselmeer

bijna uit.

Oppervlakkig beschouwd wel, maar inmiddels heeft

verder werd ingepolderd kreeg de vogelsoort op een

Uit het feit dat de aantallen aalscholvers in Nederland

onderzoek anders aangetoond. Door de lichaams-

natuurlijke manier een volgende klap te verwerken,

de laatste jaren stabiel zijn, kan geconstateerd worden

Concurrentie

bouw, met ver naar achteren geplaatste poten en een

want de meeste kolonies kwamen door die nieuwe

dat er een evenwicht is ontstaan met de beschikbaar-

De beroepsvissers beschouwden de aalscholver eeu-

slecht isolerend verenpak, kunnen aalscholvers naar

landbuffer te ver van de visgronden te liggen. Tot aan

heid van voldoende vis. Inmiddels is wetenschappelijk

wenlang als hun concurrent. Allebei waren ze uit op

grotere diepten duiken dan andere duikvogelsoorten.

1970 daalde het totaal aantal Nederlandse broedpa-

aangetoond dat de aalscholver niet aan overbevissing

dezelfde voedselbron en de beroepsvissers voelden

En juist op grotere diepten bevinden zich concentraties

ren in rap tempo tot 1150. Dat is een getal waarmee

doet. Hij bevist zijn voedselgronden op een duurzame

zich bedreigd in hun inkomstenbron. Ook boseige-

volwassen vissen, die de aalscholver consumeert. Op

de soort tegenwoordig een hoge notering op de Rode

manier door slechts een klein gedeelte per keer weg te

naren sloegen alarm. Zij zagen de bomen, waarin de

groot water jagen de vogels in groepsverband en ves-

Lijst van bedreigde diersoorten zou hebben gekregen.

vangen. Er moet immers morgen en overmorgen ook

vogels broedden, veranderen in dode karkassen die wit

tigen door hun gedrag de aandacht op visrijke gebie-

zagen van de dikke laag vogelmest. En dat kon natuur-

den, zodat ook soortgenoten ervan kunnen profiteren.

lijk niet. De aalscholver werd dan ook tot halverwege

Op die manier blijken ze een eigen plek in het ecologi-

de twintigste eeuw fel bestreden.

sche systeem van visetende soorten te bezetten.

nieuwe broedgebieden zoals de Oostvaardersplassen

Die vervolging werd nog eens geïntensiveerd na de

Voordeel van deze manier van voedsel zoeken is, dat

en de rand van het Markermeer steeg het aantal indi-

op een paal langs de waterkant zitten. Dat doen ze om

inrichting van commerciële viskwekerijen. De nog

het jongere visgrut verlost wordt van een deel van de

viduen (en het aantal kolonies) na 1970 snel, totdat in

uit te buiken en hun verenkleed te drogen. Ze hebben

aanwezige aalscholvers stortten zich massaal op

voedselconcurrenten (namelijk een deel van de vol-

2007 een maximum werd bereikt van 23.325 paar in

immers minder waterafstotend vet in hun pak zodat

deze gedekte tafels. Zelfs in de politiek werden vra-

wassen vissen) en daardoor een grotere kans heeft uit

heel Nederland. De kolonies bevinden zich altijd nabij

ze dieper kunnen duiken. Als de vogel gaat vissen,

gen gesteld om dit ‘economische delict’ een halt toe

te groeien tot een volwassen stadium. Feitelijk doet de

visgronden. Dat is logisch, want geen enkel dier wil

perst hij de isolerende lucht uit zijn veren en geeft het

te roepen. Terzelfder tijd waren biologen druk bezig

aalscholver hiermee aan visbeheer.

onnodig energie verliezen met een lange zoektocht

binnendringend water vrij spel. Minder drijfvermogen

naar voedsel.

helpt dus bij hun vismethode..

In de omgeving van Den Haag vinden we kolonies in de

Inmiddels wordt hij ook in de stad steeds vaker gezien

Door de intensieve vervolging nam het aantal aal-

duinen van Solleveld en de Oostduinen vlak achter de

en lijkt het wel of hij met zijn gespreide vleugels het

scholvers in de 19e en 20e eeuw gestaag af. Nog in

watertoren. Verspreid over die gebieden werden vorig

verkeer staat te regelen. u

met wetenschappelijk onderzoek. Zij wilden weten
wat een aalscholver eigenlijk eet en hoe de aantallen
zich ontwikkelen. De vogel had alle schijn tegen, maar
was dat wel terecht?

12

echter dat veel individuele ( jonge) vogels zich over de

scholver heeft per dag ongeveer 400 gram vis nodig.

Intensieve vervolging

Jachtverbod

Door een jachtverbod en het beschikbaar komen van
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weer gegeten worden.

Verkeersregelaar

We zien de aalscholver vaak met uitgespreide vleugels
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Wandelen in stad en ommelanden

De Uithof,

een zee van groen aan de rand van de stad

fen we een ouderwets doolhof van meidoornhagen,

Uithof te bereiken. Deze oever is nog niet af, er moet

maar dat bezoeken we op de terugtocht. Nu draaien

nog een glooiende overgang naar het water komen

we linksaf de Compartimenteringsdijk op en lopen

met specifieke oeverbegroeiing. Ook de waterkwaliteit

te zien. Aan de zuidwestkant grenst de stad echter aan de oorspronkelijke

recht op de oude hoogstamboomgaard af, waar oude

vraagt om aandacht want het is hier te troebel en dat

rivierkleigebieden van de Gantel, een oude getijdenstroom waar tot het eind

fruitrassen groeien. In het voorjaar een bloemenzee,

geeft risico op blauwalg.

die in september en oktober een oogstfeest voor de

6

Den Haag is een stad in en achter de duinen. En dat is aan de natuur heel goed

te lopen, maar dat ras vraagt om veel meer zorg dan

Haagse bevolking oplevert. Daar gaat de AVN straks

de Galloways, die niet gemolken hoeven te worden.

bij participeren. Indien het hek open staat, lopen we

Het weiland ligt in een ronde polder die doorsneden

dwars door de boomgaard. Zoniet, dan volgen we drie

kwaliteit. Typisch bos voor kleibodems. Veel kronkelpa-

zeeklei. Na het afsluiten van de kust en de afdamming van deze stroom werd

wordt door een traditioneel slotenpatroon. De ooie-

keer de zigzag van de dijk.

den maken een spannende (ver)dwaaltocht mogelijk.

het gebied ingepolderd. Nadat het zout uit de bodem was geregend, vormde

vaarspaal is dit voorjaar bezet en de meerkoeten heb-

4

Het bos is nog redelijk jong, toch treffen we hier ook

ben pulletjes.

van de Middeleeuwen het zeewater bij elke vloed vanuit de Maas vrijelijk naar
binnen stroomde. Daarbij werd slib afgezet dat zich ophoopte als voedselrijke

dit prima landbouwgrond. Echter, toen de stad in de ‘jaren zestig’ van de vorige
eeuw moest uitbreiden, besloot de gemeente op deze plek een groene buffer
aan te leggen voor recreatie en natuurbeleving. Inmiddels treffen we hier een
zee van groen waar in alle seizoenen veel te ontdekken valt.

1

3

We volgen het wandelpad langs de polder

al dood hout op de bodem, resten van een dunning,

raken we langzaam verzeild in moerasbosjes

hetgeen een voedingsbodem vormt voor zwammen

met veel zwarte els en wilgen. De kruidlaag is weelde-

en schimmels en veel insecten. Op verschillende plek-

waar hoogopgaande populieren voor een

rig. In het voorjaar paarse dovenetel, boterbloemen,

ken treffen we waterpartijen, waar de karekiet in het

kleefkruid. Aan het eind lopen we omhoog naar de

riet broedt.

100 meter, waar de polderweg in een bocht naar

Compartimenteringsdijk. Als we die oversteken komen

rechts afbuigt, kiezen we voor rechtuit. Rechts tref-

we na een klaphek pas in echte ruige natuur terecht.

7

8

maar vanuit de stad moet je wel eerst die

drukke Lozerlaan oversteken. We starten tegenover

1

de Melis Stokelaan en komen direct in een weelderig
hellingbosje met fluitenkruid, meidoorn en een zee

7

aan kleefkruid en hondsdraf op de bodem. Daarachter
geeft een dijkje met abelen uitzicht op een groot rond

6

speelgazon. Geflankeerd door een modern standbeeld

3
5

4

huis gerecreëerd kon worden.

2

Onze route voert terug naar de heuvel in het
midden van het gebied, vanwaar we prachtig

plas) tussen geknotte wilgen en essen door. De ruige

uitzicht hebben over het doolhof met daarachter de

begroeiing vertoont opeens schade langs de stammen

weilanden en hooilanden. Het doolhof nodigt uit voor

en de hoefafdrukken in de klei bewijzen dat we hier

een zoektocht naar het middelpunt. Eenmaal terug

niet alleen lopen. Om de hoek van een bosschage staan

gaat de route verder door nat bos en bekijken we het

we opeens oog in oog met twee Schotse Hooglanders.

weiland vanaf de andere zijde. De ooievaars hebben

Hun enorme hoorns dwingen respect af. Gelukkig is dit

er dit jaar twee jongen groot gebracht. Er zitten dus

een zeer vredelievend runderras en zullen ze hooguit

voldoende emelten in de grond.

een nieuwsgierige stap in onze richting doen. Ze hou-

8

den hier de vegetatie kort.

5

Het pad komt uit bij de moerasoever van de

Wie wil dwalen kan nog het orchideëneiland
bezoeken of het veenmoeras. De gemeente

Den Haag geeft een boekje “Welkom in De Uithof” uit,

Wennetjessloot. Vanaf hier kunnen we hele-

maar dat is slecht verkrijgbaar. We pleiten voor een

Na een half rondje rond het gazon lonkt achter

maal doorlopen tot aan de Kanovereniging bij de

herdruk en plaatselijk meer informatie, want de Uithof

de populieren een weidelandschap met Gallo-

Nieuwe Weg. Maar wie de route wil bekorten kan op

is een prachtig gebied dat te weinig bezocht wordt.

way-runderen. Eigenlijk horen hier zwartbonte koeien

drie plaatsen rechts afslaan om het middenbos van de

Binnenkort houdt de AVN er een excursieu

Binnenkort komt deze wandeling ook beschikbaar via de digitale wandel-app van de AVN. Kijk vast op ww.avn.nl/wandelingen
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Vanuit de achteruitgang van de boomgaard

Het graspad voert langs de rand van een wiel (water-

tigste-eeuws stadspark, waar in het weekend vlak bij

Uithof. Dit is een essen-iepenbos met veel

ouderwets Zuid-Hollands poldergevoel zorgen. Na

De Uithof heeft aan alle kanten een ingang,

proeven we hier nog duidelijk de aanleg van een twin-

We steken door naar het binnenbos van de

15

Recensie

Vogels kijken in oorlogstijd

Vervolg van pagina 9

Symposium biodiversiteit

schapsarchitect al aan het begin van het bouwproces

Eind april verscheen een boek van een bijzonder egodocument over het kij-

wordt betrokken en niet pas als het gebouw er al staat

ken naar vogels rondom Den Haag tijdens de jaren 1940-1945. In het ‘Geheim

en alleen de tuin nog moet worden aangelegd. Archi-

Vogeldagboek’ heeft Hans Peeters van Vogelbescherming Nederland de aan-

lijk de bouwvergunning aan. Als dat niet volgens de

tect en urban designer vragen in Engeland gezamenregels gebeurt, kan de vergunning zomaar geweigerd

tekeningen van Henk Kortekaas (1923-2005) verwerkt tot een leesbaar geheel.

worden. Je moet gezamenlijk alles uit de kast halen
om het systeem zo ecologisch, duurzaam en optimaal

Door: Frans Beekman

mogelijk te laten functioneren. Dat is de nieuwe trend”.

N

et als de geschreven oude vogelwaarnemingen

biografieën, en door zeven stukjes over de Haagse

Timmer geeft een aantal Haagse voorbeelden waar ze

is het boek in een gemarmerde kaft uitgegeven,

natuur. Als lid van de NJN ging ik ruim tien jaar later

graag haar toolkit op zou loslaten. Het weghalen van

op excursie in dezelfde gebieden.

struiken en onderbegroeiing in parken ten behoeve

zoals de vroegere schoolcahiers. Eigenlijk had in de
inleiding ook wat moeten staan over de gekozen spel-

van ‘veiligheid’ zou in Engeland niet meer kunnen.

ling: de teksten gemoderniseerd, de data erboven in

Heel bijzonder zijn de belevenissen in de Nieuwkoopse

“Je vernielt dan habitat van zangvogels en dat degra-

oude spelling en met hoofdletters.

Plassen waar de vogelaars bij een boer aan de Meije

deert de biodiversiteit”.

verblijven. Ze genieten van de moerasvogels en sterken
Ondanks het oorlogsgeweld gaan vier jon-

aan met pap van volle melk, kaas en aardappelen. Ook

gens van 16 à 17 jaar in 1940 (Henk Bennink,

liggen ze ‘heel onfatsoenlijk’ met boerendochters op

Dick Eijsbertse, Jan van den Ende en Henk

een platte wagen: eveneens spannende verkenningen.

Kortekaas) veel naar buiten om vogels te

In de discussie die zich na afloop van deze lezingen

Hoe krijgen we biodiversiteit hoger op de
gemeentelijke politieke agenda en hoe kunnen
we dit een plek geven in het nieuwe gemeentelijke groenbeleidsplan?

ontspint, rijst de vraag in hoeverre Den Haag iets van

Die discussie werd tussen de bijna 80 deelnemers

de Engelse ontwerpregels kan leren. Jacco Schuurkamp

aan het symposium breed gevoerd, waarbij ook veel

kijken en eieren te zoeken. De vogelvrien-

Op enkele plaatsen heb ik een opmerking. Vanaf 8

geeft de verzekering dat de regelgeving in Nederland

suggesties van aanwezige beleidsambtenaren van

den spotten een zeearend en vinden een

september 1944 schoten de Duitsers op Londen met

minstens zoveel kwaliteitsborging geeft als die in

provincie en zelfs Europese overheid.

stormvogeltje. Favoriet is de Kemphanen-

V2’s en niet met V1-raketten. Het Verversingskanaal

Engeland. “We zijn hier anders georganiseerd, maar

wei bij Het Kleine Loo (nu de wijk Maria-

stond niet in open verbinding met zee. Het niet bevrie-

onze kasten staan vol met handleidingen en regel-

hoeve) om er het baltsen te zien (dat tot

zen in de winter had te maken met het opgewarmde

geving waaraan ontwerp en beheer moeten voldoen.

De AVN zal de uitkomsten van dit symposium

Dit symposium is mede moge-

1962 doorging). Ze demonteren zelfs een

koelwater van de elektriciteitsfabriek. De genoemde

Vanuit de zaal reageert een deelnemer dat Engeland

gaan gebruiken voor een eerste raamwerk voor het

lijk gemaakt door financiële

gevaarlijke vliegtuigbom op het strand!

‘schrijvereitjes’ in Nieuwkoop zijn van de rietgors (zie

minstens 20 jaar voorloopt in deze ontwikkeling. Er is

nieuwe groenbeleidsplan. Want ook al heeft het hui-

steun van Fonds 1818, Dunea en

Jac.P. Thijsse, Het Vogeljaar) en niet van de geelgors.

dus wel degelijk iets te leren.

dige (demissionaire) college nog geen plannen in die

gemeente Den Haag

Dagvoorzitter Maas Goote heeft voor de discussie drie

richting, vanuit de achterban kan er wel politieke sti-

thematische vragen opgesteld:

mulans worden georganiseerd.

1.

Hoe kunnen we kennis en tijd voor het beheer

Het item biodiversiteit bleek in ieder geval een

mobiliseren?

dankbaar onderwerp om de geest te scherpen en

Hoe vind je elkaar als overlegpartners (gemeente,

het netwerk van beleidsambtenaren met interesse

natuurorganisaties, inwoners)?

bij elkaar te krijgenu

Door verzetsactiviteiten verdwijnt Jan
van den Ende naar het concentratie-

Voor de rest, van harte aanbevolen ! u

kamp Sachsenhausen. Hij komt in 1945

16

Plenaire discussie

3.

Met bijna 80 deelnemers was de zaal in
perscentrum Nieuwspoort goed gevuld

gelukkig terug (en zal later prachtige

Henk Kortekaas en Hans Peeters, Geheim Vogeldagboek

natuurfilms maken). De aantekenin-

1940-1945, uitgeverij De Nieuwe Haagsche, Den Haag,

gen worden afgewisseld door korte

2014. Prijs: 13,50

2.
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Uitkomsten

Het integrale verslag van het
symposium is na te lezen
op www.avn.nl
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Wijkgroen in Voorburg

Van de portefeuillehouders

Nieuwe riolering bedreigt oude lindenbomen

De bewoners van de Voorburgse Van Deventerlaan kregen onlangs te horen dat er in hun
straat begin volgend jaar nieuwe riolering wordt aangelegd. Op zich geen onheilstijding,
ware het niet dat het directe consequenties heeft voor de dubbele rij lindes die daarvoor

Bunkerpuin in Westduinpark

H

et nieuwe Natura-2000 beheer in het Westduin-

dus min of meer beschermd, alhoewel

park zorgt ervoor dat de blanke top der duinen

er geen geld voor restauratie is. Maar

weer zichtbaar is geworden in een groot deel van de

opnieuw onder het zand brengen en

De bomen stammen uit 1945 en staan er op het oog nog heel gezond bij. Doodzonde

Westduinen. Dat is goed voor de natuur die hier thuis

dat zand weer vastleggen met aan-

vinden de bewoners. De AVN heeft contact opgenomen met de gemeente Voorburg

hoort. Het dynamische proces van weer en vooral veel

plant past niet binnen het Europese

om te kijken of er geen alternatieve oplossing bedacht kan worden. Het is nu nog te

wind brengt echter op een meedogenloze wijze ook

natuurbeleid. Voorlopig wordt er

vroeg om daar resultaten van te melden. Wordt vervolgdu

een stuk geschiedenis aan het oppervlak dat we liever

her en der wat puin geruimd, maar dat is dwei-

onder het zand verborgen hadden gehouden. Doordat

len met de kraan open. Inmiddels is de Haagse Piek,

het zand achter de zeereep nu vrij kan stuiven, komen

voorheen het hoogste duin van Den Haag, onveilig

de bunkers uit de Tweede Wereldoorlog bloot te lig-

geworden voor publiek.

waarschijnlijk gekapt moet worden.

gen. De eroderende invloed van zout, zand, wind en

Oudejaarsvuren in park ’t Loo

water zorgt ervoor dat het beton gestaag afbrokkelt.

Niet iedereen ergert zich aan dit aftakelingsproces.

Al jarenlang organiseert de gemeente Voorburg op oudejaarsavond zogenaamde vreugdevuren in wijkpark

Voor de bunkerboys is het een feest om in het zand

’t Loo. Dit tot grote ergernis van de direct omwonenden die met een enorme overlast worden opgezadeld.

naar bunkeringangen te graven. Ook dat is in het

Omdat de negatieve gevolgen van het feest steeds verder uit de hand lopen, hebben 55 buurtbewoners een

losse zand levensgevaarlijk, maar dat gevaar is tevens

burgerinitiatief bij het Voorburgse college ingediend. In een uitgebreide notitie laten ze zien welke schade

de aantrekkingskracht. Na afloop laten zien dat je er

dit

aan het park toebrengt. Het verzoek is om het feest 250 meter te verplaatsen

geweest bent, doe je met een spuitbus. De blanke top

Tekst: Aletta de Ruiter

naar een evenemententerrein waar geen schade aan de natuur kan worden

der duinen wordt tegenwoordig hier en daar ‘opge-

Foto’s: Jacques Fioole

aangericht. Alle fracties van de Voorburgse gemeenteraad hebben zich reeds

sierd’ met kleurige graffiti.

vreugdevuur

achter dit burgerinitiatief geschaard. De beslissing voor het verplaatsen van

Beheerplatform

een oudejaarsfeest ligt echter bij de burgemeester en die wil het besluit, om
onduidelijke redenen, uitstellen tot september. Om het burgerinitiatief te

De AVN heeft zitting in het

steunen heeft de AVN inmiddels een quickscan van natuurwaarden gemaakt

beheerplatform Westduinpark,

en vastgesteld dat alle omringende bomen flinke schade hebben.

De windkuilen liggen inmiddels op veel plekken vol

waar zowel vooruitgang als

De bosschages van dit deel van het park dienen uiteraard zomer en winter als

puin en dat is uiteraard niet de bedoeling geweest van

problemen rond het nieuwe

rustplek voor allerlei dieren. Juist in de winterperiode is de natuur kwetsbaar.

het nieuwe natuurbeleid.

beheer met elkaar besproken

De houtrillen zijn immers speciaal aangelegd als rustplek voor kleine zoogdieren en vogels. Tijdens het feest worden die houtwallen vaak geplunderd
en op het vuur gegooid. Dit is volstrekt tegen iedere vorm van fatsoenlijk
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Bunkerboys

Dilemma

worden. De aftakeling van
de bunkers is tot op heden

De gemeente Den Haag staat nu voor een dilemma.

onderbelicht gebleven, maar

omgaan met natuur in de stad en gelukkig biedt de Flora- en faunawet

Opruimen van de bunkers is geen optie. Het zijn er

staat sinds kort veel hoger

daar wettelijke bescherming voor. Daar zal de AVN in haar advies dan ook

ook meer dan van te voren bekend was. Bovendien

op de agenda. We houden u

dankbaar gebruik van makenu

horen ze inmiddels tot ons historisch erfgoed en zijn

geïnformeerd u
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De wilde kamperfoelie

onze eigen echte liaan

Lonicera periclymenum

De nectar is alleen bereikbaar voor insecten met een
lange roltong zoals de nachtvlinder. Bijen kunnen er
niet bij. De plant lokt de nachtvlinder door vanaf de

Je kunt er niet mee als Tarzan van de ene boom naar de andere over een beek

schemering een sterke zoete reuk te verspreiden. De
bloei loopt tegenwoordig van medio mei tot augus-

slingeren, daarvoor zijn deze lianen niet lang en sterk genoeg. Toch is het goed
om te weten dat die zo onschuldig uitziende en prachtig bloeiende kamperfoelie een forse boom kan wurgen tot de dood er op volgt.

Voorkomen

We vinden de wilde kamperfoelie aan de bosranden
en in de duinen. Hij begint meestal in een dun beboste
omgeving waar wat licht op de bodem valt en kan daar
zelfstandig opgroeien tot soms wel een paar meter

Tekst en foto’s:
Jaap van Loenen

gelijktijdig zowel bloemen als bessen kunt aantreffen.
Die bessen zijn donker rood en bevatten weinig zaden.
Foto boven:

De rode kamperfoelie

Er bestaat ook een struikvorm, de rode kamperfoelie (Lonicera xylosteum) Tot voor kort

elukkig komt het hier meestal niet zo ver. Wel is

steun en vormen dan een soort vlecht. Als wat hoogte

was die zeldzaam, maar de laatste tijd zie je hem

naam “Berberidon vulgaris”

En oude vlecht van kamperfoelie
strengen heeft al gauw stamdikte

wordt hier wel gebruikt,

Foto onder:

G

hoogte. Vaak zoeken twee of meer stengels elkaars

aan de spiraalvormige groei van sommige stam-

bereikt is, komt die combinatie door de wind meestal

hier en daar opduiken. Ook in onze duinen is hij blijk-

ook daartoe behoort. Verbonden zijn afhankelijk van

Foto links:

men soms duidelijk te zien, waar de inmiddels dan

in aanraking met de stam van een in de buurt staande

baar een opmars begonnen. Hij wijkt nogal af van de

groeiomstandigheden, zoals de samenstelling van de

De bloem van wilde kamperfoelie

afgestorven kamperfoelie mee bezig was. Vaak blij-

boom. Daar slingert hij zich dan omheen en omhoog

gewone kamperfoelie. Zo zitten de bessen in twee-

bodem, de vochtigheid, het plaatselijke klimaat en de

Foto bovenrand:

ven er wat dode stengels van de plant nog lang zitten

om zo veel mogelijk licht op de blaadjes te krijgen.

tallen dicht tegen elkaar aan op één steeltje. Soms

belichting. Planten en struiken en soms ook bomen die

Bessen van wilde kamperfoelie

en voor een oplettende fotograaf bieden die wel eens

Naarmate hij hoger komt lukt dat beter en zo kan hij,

zelfs aan elkaar gegroeid. Ze zijn prachtig lichtrood

zich bij die dezelfde omstandigheden prettig voelen

leuke plaatjes.

afhankelijk van de gastboom wel 15 meter bereiken.

gekleurd, maar niet eetbaar want ze bevatten xylos-

vormen dan een samenleving of ‘verbond’.

Met het dikker worden van de stam wordt echter de

teïne, een voor de mens giftige stof.

Een ligusterverbond kun je op diverse plaatsen in onze

neergaande sapstroom in de bast door de liaan afge-

De eivormige bladeren zijn aan weerszijden behaard

duinen tegenkomen. Meestal bestaat die o.a. uit wilde

In onze boeken over bomen kom je deze houtach-

klemd. Voor de boom is dat gevaarlijk en zelfs wel eens

en hebben een wigvormige voet.

liguster, duindoorn, berberis, gele kornoelje, de wege-

tige plant niet tegen. Ook hoort hij eigenlijk niet bij

noodlottig.

De kleine geelachtige witte bloempjes zitten in paren

doorn en een paar roosachtigen zoals de egelantier, de

op één steeltje in de bladoksels. Evenals bij de wilde

duinroos en de hondsroos. Sinds kort kom je daarbij

kamperfoelie zijn ze onderaan wat roodachtig, maar

ook de rode kamperfoelie tegen. In het najaar is de hel-

Geen boom en geen struik

de struiken, waarbij hij soms wel wordt beschreven.
Meestal moet je er een beetje naar zoeken.
Vooral merkwaardig is de wijze waarop de naam tot
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tus en soms later in de herfst nog eens zodat je dan

Bladeren en bloeiwijze

naar de Berberis of zuurbes, die

De overstaande in tweetallen gerangschikte blade-

niet groter dan anderhalve centimeter en anders van

der rode kleur van zijn vrij grote bessen een blikvanger.

stand kwam. Vroeger werd de plant in Europese lan-

ren zijn ovaal tot wigvormig. De bovenzijde is don-

vorm. De bloeitijd is in mei en juni.

Vaak wordt zo’n bosje, soms een hele wal van struiken,

den ‘Geitenblad’ genoemd. In het Italiaans: Caprifoglio

ker groen, de onderzijde blauw groen. Ze zijn glad en

Niet alleen is onze naam kamperfoelie daar een ver-

gaafrandig.

bastering van, maar ook de botanische familienaam:

De tweeslachtige bloemen zijn onregelmatig trechter-

De rode kamperfoelie is een zogenaamde kensoort van

sche mossen en korstmossen aantreffen, die wel op de

Caprifoliaceae is er van afgeleid. Tot deze familie beho-

vormig met een 2 - 3 cm lange kroonbuis. Ze zitten in

het ligusterverbond, een plantengemeenschap die zo

twijgen leven, maar daaraan geen voedsel onttrekken.

ren ook de vlier, de Gelderse roos, de wollige sneeuw-

een warrig bosje bij elkaar, waardoor de besvormige

wordt genoemd en waar bepaalde soorten struikach-

Ook in de natuur is vreedzaam samenleven blijkbaar

bal en de sneeuwbes.

vruchten later een soort cluster vormen.

tigen deel van uit maken. Ook de wetenschappelijke

mogelijku

Het ligusterverbond
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De bessen van rode kamperfoelie

omgeven door kruidachtige lianen zoals bosrank en
heggenrank. Ook kun je in zo’n gemeenschap epifyti-
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Contactgegevens

Van de bestuurstafel

Portefeuillehouders AVN

Stadsspeld voor scheidend voorzitter

A

AVN gironummer
3565

an het slot van het AVN

bedanken voor de inzet die u de afgelopen 13 jaar voor

symposium over biodi-

en met de AVN met betrekking tot het stedelijk groen

versiteit werd scheidend voor-

heeft getoond” De wethouder memoreerde de vele

zitter Frits Prillevitz verrast

artikelen waarin Frits kennis en kritiek combineerde

met een stedelijke decoratie.

om de beleidsmakers te prikkelen en aan te zetten tot

Demissionair wethouder Bou-

betere oplossing voor groene onderwerpen. Daarmee

dewijn Revis was gevraagd

stond de AVN onder andere mede aan de basis van het

om aan het eind van de bij-

vorige Groenbeleidsplan. Maar dat Frits ook graag over

eenkomst een korte reactie

de grenzen van het stedelijk gebied heen keek, tonen

te geven op de inhoud van de

de AVN-activiteiten van het jubileumsymposium over

voordrachten met betrekking

de Groene Bufferzones. Daarbij was niet de gemeente,

tot toekomstig gemeentebeleid. Omdat er op dat

maar de provincie als beleidsmaker de sparringpartner

moment nog geen duidelijkheid was over de samen-

van de AVN.

stelling van het nieuwe college kon hij weinig beloftes

Frits Prillevitz toonde zich verrast door alle lof en de

doen. “Zoals u zult begrijpen ligt die beslissing bij het

toegekende stadsspeld. Een zeer verdiende decoratie

nieuwe college, meneer Prillevitz, maar het is me een

die hij zich toch nog beduusd liet opspelden.

groot genoegen om u op deze plaats persoonlijk te

Frits, ook namens de AVN, van harte gefeliciteerdu

Heeft u de contributie 2014 al betaald ?
Traditioneel ontvangt u in maart een acceptgiro bij de Haagwinde voor de betaling van de jaarcontributie.
Helaas gebeurt het nogal eens dat de kaart niet gezien wordt en dat de AVN daardoor lang op de contributie

is omgezet naar

moet wachten. Daarom plaatsen we in deze Haagwinde even een herinnering
Heeft u de contributie 2014 al betaald? In het septembernummer sturen we opnieuw een acceptgiro mee,

IBAN-nummer:
NL24 INGB 0000 003565

voor alle leden die nog niet betaald hebben. Maar daarbij moeten we € 1,50 voor extra onkosten rekenen.
Bent u de eerste acceptgiro kwijt ? Betaal dan via internet of met een gewone overschrijvingskaart.

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

Bewonersprojecten, West-/Oostduinen

Arnim van Oorschot

Leijenburg

Jaap van Loenen

Caroline de Jong-Boon
Joost Gieskes

Daphne Nicolai

Bart Achterkamp
Jos Verhoeff
Tim de Frel

Fer von der Assen
André Smit

Duinoord, Bomen

Van Stolkpark, Scheveningse Bosjes
Benoordenhout, Reigersbergen

Zorgvliet, NWHR, Internationale zone
Aquatische ecologie

Kijkduin, Scheveningen haven
Mariahoeve, Haagse Bos
Duivenvoordsepolder

Landgoed Meer en Bosch

Joke Scheeres

Landgoed Meer en Bosch

Maarten Verjaal

Project boomgaard Uithof

Leon van den Berg
Antoon Moonen

Marian Langeveld

Coördinatoren

Zoetermeer, Buytenpark

Project stokrozen Bezuidenhout
aspirant PH

Bas Steenks

Boomzaken en kapvergunningen

Aletta de Ruiter

Vrienden van Ockenrode

Wil van der Poll
Fred Vorstman

Informatie kraam

Werkgroep symposium

Bestuur AVN
Voorzitter:

Maarten Smies
Vicevoorzitter:
Jos Verhoeff
Secretaris:

Aletta de Ruiter

Penningmeesters

Frits van den Boogaard
Peter Huisman
Leden:
Tim de Frel
Jan Heidsma
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Excursies

Opgav

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.
Verzamelen 10.00 uur 		

advertentie
www.anv-santvoorde.nl

odzak
elijk o
.v.v. uw
per em
AVN-L
idnum
ail op
excurs
mer
ie@av
of tele
n.nl
fonisc
h op 0
70-33
88 100
(na 18
.00 uu
r)
Liefst

De AVN organiseert, exclusief voor haar leden, speciale e xcursies

Zat. 19 juli		

e is no

Adres: Meppelweg / Lozerlaan / eindpunt lijn 4

De Uithof, een zee van groen aan de rand van de stad ( 2 uur)

Aan de overkant van de Lozerlaan ligt het recreatiegebied De Uithof. Iedere Hagenaar kent de schaatsbaan met dezelfde naam, maar
bijna niemand kent het prachtige groene gebied dat daarachter ligt. We treffen een grote variëteit aan landschapselementen die
absoluut de moeite waard zijn. Stevige wandelschoenen zijn een pré. Na afloop koffiedrinken bij VTV de Uithof
Zat. 9 augustus		

Verzamelen 10.00 uur		

De Zandmotor, elke keer weer anders ( 3 uur)

Adres: Eind Machiel Vrijenhoeklaan / ingang vakantiepark Kijkduin

De dynamiek van de zandmotor laat ons elke keer weer een ander beeld van de kust zien. Met excursieleider Bert van der Valk zit u
op de eerste rij van de voorstelling. Hij vertelt u alles over de historie van de kust, de ontwikkeling van de zandmotor en wat we over
20 jaar op deze plek kunnen verwachten. Het is afnemend tij als we het strand op gaan. Reken op een intensieve tocht.
Zondag 28 september

Verzamelen 10.00 uur		

Adres: Marie Heijnenweg / Zuiderpark bij groenpost

Eendenkooi Zuiderpark ( 1,5 uur) maximaal 15 deelnemers

Verstopt achter de groenpost in het Zuiderpark ligt een van de oudste stukjes groenhistorie van Den Haag. De eendenkooi is een overgebleven polderrelict waar boeren vroeger in de herfst watervogels vingen voor consumptiedoeleinden. Het was een bijverdienste.
Kooibeheerder Ruud van der Waard vertelt u over historie, vangstmethode en beheer van de kooi (geen honden toegestaan).

Salonboot

Advertentie

Rondvaart Den Haag & Delft
Comfortabele rondvaarten in de regio Den Haag, Delft,
Rijswijk en Leidschendam-Voorburg met Salonboot
Rondvaart Den Haag & Delft.
Sfeervolle en antieke salonboot in combinatie
met persoonlijke service en talloze
mogelijkheden aan boord.
Bekijk alle mogelijkheden op www.salonbootdenhaag.nl

