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Struikrovers in het Haagse groen !?

Het gaat niet goed met de ontwikkeling van het 
wijk- en buurtgroen in Den Haag. In de loop van 

vorig jaar en eerder dit jaar heeft Stadsbeheer ach-
terstallig onderhoud uitgevoerd en daarbij zijn in de 
groenstroken in veel buurten de struiken verdwenen. 

Nu overlegt Stadsbeheer in de verschillende stadsde-
len met belanghebbenden over visies over het onder-
houd van het wijk- en buurtgroen. In de voorstellen, 
die het Ingenieursbureau Den Haag heeft gemaakt 
voor de ‘herinrichting’ hiervan, sneuvelt de struiklaag 
systematisch. En dat terwijl struiken in groenstroken 
van groot biologisch belang zijn: ze geven onderdak en 
beschutting aan vogels, kleine zoogdieren en allerlei 
ongewervelde dieren, in het bijzonder insecten. 

Het verdwijnen van de struiken uit het openbare groen 
leidt onvermijdelijk tot een ernstige verschraling van 
de soortenrijkdom van planten en dieren in de stad en 
ook tot kleinere aantallen van die planten en dieren. 

Nu is het zeker zo dat in bepaalde wijken de struik-
lagen in het groen wel erg dicht waren geworden, 
maar dat betekent niet dat we de struiken in hun 
algemeenheid dan maar moeten missen. 

Het is niet duidelijk waarom Stadbeheer kiest voor 
struikloos groen, al is er sprake van een benadering 
die gericht is op een vermindering van de kosten van 
het groenonderhoud. Daar wringt de schoen, want 
Stadsbeheer lijkt gericht te zijn op onderhoud in plaats 
van op minder ingrijpend beheer. Bovendien heeft het 

onderhoud vaak een achterstallig karakter; die dichte 
struiklagen in sommige wijken laten dat duidelijk zien. 
Het is dus stilstaan of hollen in het groen en dan ben 
je met grote stappen het snelste thuis. 

Het alternatief is meer kijken naar het beheer van de 
grotere groengebieden in Den Haag, zoals in de ‘archi-
pel van binnenduinbossen’ in de Internationale Zone, 
en die ervaring gebruiken om de kleinere groengebie-
den in de wijken en buurten te beheren. Dat betekent 
een kleinere maar meer constante beheerinspanning, 
die consequent over de jaren wordt toegepast. Dat is 
eerder een ecologische benadering dan een tuinbouw-
kundige. 

De waarde van beheer in plaats van onderhoud van het 
groen is dat het biodiversiteit (de rijkdom aan soorten 
planten en dieren) beschermt en bevordert. Daarop 
moeten we inzetten en het symposium over biodiver-
siteit in de stad, dat de AVN in april heeft gehouden, 
liet duidelijk zien dat er ook in de stedelijke omgeving 
goede kansen en mogelijkheden zijn voor meer bio-
diversiteit. 

Een meer ecologische benadering van het groen-  
beheer is ook een betere invulling van ‘Groen kleurt 
de stad’, het nog steeds geldende gemeentelijke 
beleidsplan voor het Haagse groen. Struikroverij van 
het Haagse groen past daarin echt nietu
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Struikroverij in het wijkgroen ?!
De tekst in de kop van dit artikel kunt u op twee manieren uitleggen. En zo 

is het ook bedoeld. Allereerst kunnen we ons de vraag stellen of de dichtheid 

van struiken in het  wijkgroen ook werkelijk tot onveilige situaties leidt. Maar 

tegelijkertijd stellen we vast dat de nieuwe visies voor het wijk- en buurtgroen 

op grote schaal struikroof tot gevolg hebben.

Afgelopen maanden presenteerde het ingenieurs-
bureau van de gemeente Den Haag twee con-

ceptvisies voor het wijk- en buurtgroen. Een voor het 
stadsdeel Loosduinen en een voor Haagse Hout.
Beide visies hebben eenzelfde opbouw en dienen 
eenzelfde doel. Er is allereerst geïnventariseerd welk 
wijkgroen er momenteel aanwezig is. Vervolgens is  
vastgesteld dat het meeste groen uit zijn krachten is 
gegroeid, waarbij de wijkveiligheid en de noodzaak 
tot bezuiniging leiden naar een nieuw streefbeeld van 
minder volume en meer transparantie in het groen. 

Achterstallig onderhoud
Het is een feit dat veel wijkgroen inmiddels ver over de  
houdbaarheidsdatum van het reguliere onderhoud is. 
De beheerbudgetten schoten ook de afgelopen tien 
jaar zwaar te kort om alle perken en bosschages bin-
nen de bebouwing van de stadsdelen goed aan te 
pakken. Met het gevolg dat met name struiken hoog 
zijn opgeschoten en zwaar overhangen. Om vervuiling 
met zwerfvuil van bosschages tegen te gaan, werden 
ze vaak wel opgekroond, maar niet teruggesnoeid. 
Daarbij ontstond ook een natuurlijke wedstrijd tussen 
de snelgroeiers en langzaamgroeiers waarbij de eerste 
uiteraard de overhand kregen. Op enig moment moet 
er dan worden ingegrepen en worden oude bosscha-

ges geruimd en vervangen door jong gevarieerd bos-
plantsoen.   Indien die werkzaamheden in gedeeltes en 
gefaseerd worden uitgevoerd, heeft zo’n ingreep niet 
al te grote consequenties voor de natuur in dat groen. 
En daar reppen beide visies maar heel spaarzaam over. 
Ook wijkgroen dient tot huisvesting van natuurlijk 
leven in de stad. Het biedt onderdak en voedsel aan 
insecten, amfibieën, vogels en zoogdieren. Haal je die 
huisvesting weg, dan verdwijnen behalve de merels 
en roodborstjes, ook de egels en rosse woelmuisjes.

Streefbeelden
De visies die nu voorliggen willen het achterstal-
lig onderhoud in een keer wegwerken. Daarbij gaan 
de ontwerpers er vanuit dat voornamelijk de uitge-
groeide bosschages in één keer geruimd worden en 
er een nieuwe invulling komt die bij het streefbeeld 
van de wijk past. Die uniformiteit leidt dan weer tot 
de gewenste besparing in het beheer. 
Afhankelijk van de wijk wordt een streefbeeld vastge-
steld. Zo krijgt Mariahoeve bomen en gras, Benoorden-
hout Polder het streefbeeld bermen en Benoordenhout 
Landgoederen, bos en plantsoen. Maar in alle gevallen 
worden er heesters verwijderd of gedund en vervan-
gen door eenheidsbeplanting. De toch al  versteende 
wijk Bezuidenhout wordt beroofd van zijn laatste 
plantsoenpleintjes (nota bene aangelegd en onder-
houden door de omwonenden). Daar komt straks gras 
in de middenberm met een bankje aan weerskanten.
In Loosduinen is in iets mindere mate  een thematisch 

streefbeeld per wijk aanwezig. De wijken bevatten hier 
veel snippergroen; kleine onderhoudsintensieve perk-
jes die snel verrommelen. Maar ook voor Loosduinen 
zijn streefbeelden ontwikkeld waarbij vrijwel overal 
de struiklaag wordt verwijderd.  Hier dus geen streef-
beeld voor een hele wijk, maar verschillende streef-
beelden voor woonstraten, woonerven, groenstroken, 
oevers, wijkparkjes en lange lijnen. 

Wat dan ?
Als al die bosschages moeten sneuvelen, wat komt er 
dan voor in de plaats ? In de Haagse Houtvisie staat  de 
uitdrukking ‘grazig struweel’ veelvuldig op de tekenin-
gen. Ook minder maaien is op veel plaatsen de manier 
om de beheerkosten terug te dringen. Aan de Bezui-
denhoutseweg is reeds een voorschot genomen op het 
grazig struweel. In plaats van struiken schiet er nu tot 
kniehoogte brandnetel en zuring op. Het zijn de minst 
kritische ruigtesoorten die het ook in schaduw heel 
goed doen.  Verder wordt er op de vrijkomende plekken 
gras ingezaaid, deels met een bloemrijk weidemengsel 
en deels als gazon. Daar waar niet wordt gespeeld gaat 
het maaibeheer terug naar twee keer per jaar (weide-
mengsel) of elf keer per jaar (gazon).

Rigoureus bezuinigingsbeleid
Deze twee wijkvisies zullen ongetwijfeld de opmaat 
zijn voor de rest van de stad. In Scheveningen waren 
wijkbewoners zelf al aan de slag gegaan om een verbe-
terde wijkvisie te schrijven. Niet met de bedoeling om 

minder variatie aan te brengen, wel om meer eenheid 
in hun groene badplaats te bewerkstelligen. Bezuini-
gingen zijn daar vooralsnog niet het uitgangspunt, 
maar  of hun ideeën ook aansluiten bij het rigoureuze 
bezuinigingsbeleid van de gemeente is maar zeer de 
vraag.

Gevolgen voor ecologie en biodiversiteit
Het leidt geen twijfel dat de uitvoering van deze 
visies leiden tot een verarming van de natuur in de 
stad. Het wordt ons nu overduidelijk waarom de wet-
houder geen mening had tijdens het AVN-symposium 
biodiversiteit. De visies zijn tot op heden als concept 
gepresenteerd, maar op verschillende plekken is de uit-
voering al gestart. Willen we dit tij keren dan zal er een 
stevige dialoog gevoerd moeten worden met de poli-
tiek, want alleen daar worden de budgetten bepaald 
en dus uiteindelijk ook de keuzes gemaaktu

Boven:

Profiel  De Sillepleintje Bezuidenhout 
links: huidige situatie, klassiek perk met 
bloeiende bomen, rozen en taxushaag 
rechts: nieuwe situatie met verblijfs 
ruimte (bankjes en gras)

Onder:

Loosduinen, profiel  woonstraten 
rechts de huidige situatie 
links de nieuwe situatie

Door: Aletta de Ruiter
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De toekomst van een poldergebied
Het is lang stil geweest rond de Nieuwe Driemanspolder tussen Zoetermeer, Leidschen-

dam-Voorburg en Den Haag.  Historisch polderland wordt binnenkort omgevormd tot 

waterbergingsgebied in combinatie met recreatie en natuur.

Vanaf 2020 is de Nieuwe Driemanspolder een 
landschapspark waar je kunt wandelen, fietsen 

en varen. Het wordt een gebied met plassen, moeras-
sen en ligweiden. Omdat het steeds vaker hard regent 
is voldoende waterberging de belangrijkste opdracht 
voor het gebied. Er komen plassen die gedurende de 
seizoenen een variabel waterpeil hebben en een piek-
berging die incidenteel extra opvangcapaciteit moet 
kunnen bieden. Mits de waterkwaliteit goed is, kan er 
ook veel extra natuur worden verwacht. Het grootste 
deel gaat bestaan uit open water en natte natuur: 
(zegge)moeras, natte strooiselruigte, nat (schraal)
grasland, bloemrijk rietland en wilgenstruweel. De 
droge natuur bestaat uit bloemrijk grasland, droge 
ruigte en bosschages.

Vertraging
Oorspronkelijk zou het gebied in 2016 klaar zijn, maar 
door bezuinigingen van het vorige kabinet kwam de 
ontwikkeling in 2010 op losse schroeven te staan. De 
afgelopen drie jaar is er overleg gevoerd tussen initi-
atiefnemers: de omringende gemeentes en de twee 
betrokken hoogheemraadschappen Rijnland en Delf-
land. Afgesproken is dat Zoetermeer en Leidschen-
dam-Voorburg verantwoordelijk worden voor het 
beheer en onderhoud van het gebied. Bestuurlijk is er 
flink ingekrompen. Delfland heeft zich teruggetrokken 
en de drie gemeenten spelen geen actieve rol meer in 

de realisatie. Rijnland is daar nu verantwoordelijk voor.

Start onteigening 
Het hoogheemraadschap van Rijnland moet de 
beschikking krijgen over alle percelen die gelegen 
zijn in de betreffende bestemmingsplangebieden van 
Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Om de beno-
digde grond te verwerven, bereidt Rijnland een ver-
zoek tot onteigening bij de Kroon voor. Daarvoor is met 
diverse boeren al overleg gevoerd, waarbij een aantal 
tot minnelijke schikking kwam.  Maar met andere 
belanghebbenden is bij lange na nog geen overeen-
stemming bereikt over de grondverwerving. 

Natuur versus recreatie
Natuur en recreatie moeten naast elkaar bestaan. Dat 
vraagt om nauwkeurige afstemming. Verhoudingsge-
wijs is er weinig droog gebied en is er vooral sprake van 
waternatuur. Bij Zoetermeer is een bezoekerscentrum 
gepland dat door een private ontwikkelaar gebouwd 
en geëxploiteerd gaat worden en waarbij het econo-
misch rendement uit recreatie en horeca moet komen. 
Omdat het areaal droge natuur zeer beperkt is, kunnen 
we hier een hoge recreatiedruk verwachten. Alle fiets-
paden worden multifunctioneel en mogen ook door 
wandelaars, menners en ruiters gebruikt worden. Hoe 
dat zich gaat verhouden tot de natuurkwaliteit zal de 
toekomst moeten uitwijzenu

Door: Leon van den Berg

Metamorfose van een polder
De huidige situatie (boven) wordt over enkele jaren omge-
vormd naar een wetland vergelijkbaar met De Starrevaart  
bij Vooschoten (zie onderste foto-inzet)

De koeien en paarden worden ingewisseld voor water- en riet- 
vogels.   Qua natuurwaarde kan de Nieuwe Driemanspolder 
een enorme verrijking geven aan de provincie Zuid Holland.
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Fraaie populier ontsnapt aan kap

Met een bosdunning wil men bereiken dat het 
gebied aantrekkelijker wordt voor recreatie, 

maar ook dat de variatie aan flora en fauna behou-
den blijft en het boombestand gezond. De dunnin-
gen worden periodiek uitgevoerd, waarbij een gebied 
is opgedeeld in vijf deelgebieden. Ieder deelgebied 
wordt eens in de vijf jaar aangepakt, de zogenaamde 
gefaseerde aanpak. 

Toch roepen deze werkzaamheden nogal eens ver-
schrikte reacties op en vraagt het publiek zich af of 
het wel nodig is. Het is dan belangrijk om te weten dat 
bij de aanleg van zo’n groengebied veel meer bomen 
worden aangeplant dan waar op den duur ruimte voor 
is.   Niet iedereen realiseert zich dat een jong aange-
plant bos begint met bosplantsoen. Dat zijn  boompjes 
met een lengte van  100-150 cm die op een onderlinge 
afstand van slechts één meter worden geplant. Deze 
dichte aanplant heeft als doel om zo snel mogelijk 
een mooi groenbeeld te creëren.  Dan wordt ook dui-
delijk dat er na een aantal jaren bomen tussen uit 
moeten worden gekapt. Dit kapproces moet daarna 
nog regelmatig worden herhaald. Soms gebeurt  het, 
dat er een achterstand is ontstaan in het dunnings-
schema. In zo’n geval moet er meer gekapt worden dan 
gebruikelijk en kan er een indruk van kaalkap ontstaan. 
Doorgaans valt dit erg mee en zal het beeld zich snel 

herstellen. Vaak staan we dan versteld van de groei-
kracht van zo’n gebied. 

Blessen met stippen en kruisen
In totaal heeft de gemeente Den Haag ruim 65 ha aan 
grote groengebieden. Om precies te zijn, praten we 
hierbij over de Scheveningse Bosjes, de Nieuwe Sche-
veningse Bosjes, het Sint Hubertuspark, de Bosjes van 
Poot, het Westduinpark, de Bosjes van Pex, Meer en 
Bos, Ockenburg, de Uithof, Madestein, Reigersbergen, 
Oostduin/Arendsdorp en Clingendael/Oosterbeek.
Het mag duidelijk zijn dat al deze gebieden hun eigen 
leeftijd en karakter hebben. Dit vergt daarom ook een 
eigen aanpak van het betreffende gebied. Voordat met 
een dunning wordt begonnen, wordt eerst het gebied 
geschouwd en worden de te kappen bomen gemerkt; 
dit noemen we blessen. Dit blessen kan op verschil-
lende manieren gebeuren. In Den Haag doen ze dat 
met een gele stip of een geel kruis. Bomen met een 
kruis blijven na de kap liggen en de gestipte bomen 
worden afgevoerd. Soms zie je aan de stamvoet een 
blauwe stip. In dit geval praat men over een toekomst-
boom; die blijft dus in het bos staan en krijgt meer licht 
toebedeeld om kansrijk uit te groeien.
De AVN heeft regelmatig overleg over deze dunningen. 
Doorgaans is alles wel duidelijk, maar soms zijn er wel 
vragen en een enkele keer is er verschil van mening.

Verkeerde boom geblest?   
Dit voorjaar trof de AVN een fraaie populier met een 
gele stip aan in Madestein. Hij staat direct langs het 
fietspad in het sportpark langs de Monsterseweg, 
tegenover de ingang van het wijkje Ockenrode. Dit 
deel van Madestein stond dit seizoen 2013/2014 op de 
planning om gedund te worden. En dat was ook uit-
gevoerd, behalve bij deze populier, die stond namelijk 
nog fier overeind.  Bij nader onderzoek was niet duide-
lijk waarom deze boom was geblest. Het is een mooi, 
gezond exemplaar. Met zijn hoogte van 28 meter en 
kruinbreedte van 14 meter is het een markante boom, 
die van verre al opvalt. De forse stam van zeker 80 
cm diameter maakt indruk. Voorheen stond 15 meter 
van deze populier een mooie iep van vergelijkbare 
grootte. Deze moest twee jaar geleden vanwege een 
aantasting door iepziekte helaas worden gekapt. Dus 
des temeer reden om de populier hier te handhaven. 
Toen bij de gemeente werd nagevraagd waarom deze 
populier was geblest om te worden gekapt, wist nie-
mand antwoord te geven. Ook op onze vraag, waarom 
de boom uiteindelijk niet is gekapt, moest men het 
antwoord schuldig blijven.  De AVN heeft toen voor-
gesteld om deze boom definitief te handhaven. Geluk-
kig stemde de groenbeheerder hier volmondig mee in. 
Ook hij vond de populier de moeite waard om met rust 
te latenu

De gemeente Den Haag hanteert al jarenlang een beproefd 

systeem voor het beheer en onderhoud van de grote groen-

gebieden. Een belangrijk onderdeel van dit beheer bestaat 

uit het dunnen van dichtgroeiende gebieden. Hierbij worden 

bomen verwijderd die een belemmering 

vormen voor andere, meer waardevolle 

bomen, waarbij onder andere wordt gelet 

op kwaliteit, soort en leeftijd van de boom.

Tekst en foto’s: Bas Steenks

Met zijn hoogte van 28 meter en 

kruinbreedte van 14 meter is het een 

markante boom, die van verre al opvalt

Boven:

Zomerbeeld, de kruin torent 
hoog boven het jonge bos uit

Onder:

Gele stippen aan de boomvoet 
betekent kappen en afvoeren
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De bosgeschiedenis van de Oude Duinen
Hoeveel invloed heeft de mens in de loop der eeuwen gehad op de ontwikke-

ling van de bossen op de oude strandwallen? Het Haagse bos is een laatste 

overblijfsel van die duinbossen. Esther Vogelaar deed er in 2012 wetenschap-

pelijk onderzoek naar en kwam tot de ontdekking dat het (nuttig) gebruik van 

bos en ontbossing elkaar sterk hebben afgewisseld.

Het geheel van oude strandwallen en –vlakten 
in het Nederlandse kustgebied wordt het Oude 

Duinlandschap genoemd. Het grootste deel van dit 
landschap bevindt zich tussen Den Haag en Haarlem 

en heeft zich tijdens het Holoceen (vanaf circa 10.000 
Before Present) ontwikkeld. Op de strandwallen ont-
wikkelden zich in de loop der tijd bossen. 

Romeinse overheersing
De periode 0-300 stond in het teken van Romeinse 
overheersing in Nederland. De Romeinse invloed was 
vooral merkbaar voor mensen rondom en ten zuiden 
van de opgetrokken Rijksgrens (Limes) en in mindere 
mate voor stammen ten noorden van de Limes. De 
Romeinen legden tal van forten en wegen aan waar-
bij grote hoeveelheden hout zijn gebruikt. Zo ook voor 
de ontwikkeling van de stad Forum Hadriani bij het 
huidige Voorburg (zie figuur 1). Veel van het gebruikte 
hout was van lokale tot regionale oorsprong. Voor de 
Romeinen hadden bomen en bos voornamelijk een 
gebruiksfunctie. Voor de lokale bevolking was ook 
de religieuze betekenis van belang. Bomen en (open 
plekken in) bossen werden in Europa wijdverbreid 
vereerd. Zij werden beschouwd als toegangen tot of 
verblijfplaatsen van de goden. Onder invloed van de 
Romeinse cultuur verminderde deze religieuze bete-
kenis geleidelijk. Aan het einde van de Romeinse tijd 
(circa 300) was het bos als gevolg van (over)exploitatie 
nagenoeg verdwenen.

Karolingische tijd
De periode 700-900 kenmerkte zich door de Frankische 
machtsovername in Nederland en staat bekend als de 
Karolingische tijd. Deze tijd staat in het teken van de 
kerstening van de inheemse heidense bevolking. Hei-
ligdommen, vergelijkbaar met die in de Romeinse tijd, 
kregen een christelijke betekenis of werden vernietigd. 
Een mogelijk relict van een heidens verleden bevond 
zich tot 1750 op de huidige begraafplaats Eikenduinen 
te Den Haag. Hier werden toen bij afzandingswerk-
zaamheden o.a. een ashoop, botten en geweien gevon-
den die toen reeds geïnterpreteerd werden als een 
vroegmiddeleeuwse heidense offerplaats in het bos. 
Dit is niet ondenkbaar omdat offerplaatsen zich vaak 
in het bos bevonden en de vondst van hertengeweien 
duidde op de aanwezigheid van bos ter hoogte van 
Eikenduinen. Het toponiem ‘Eikenduinen’ geeft dit ook 
aan. Als gevolg van de kerstening zijn mogelijk heilige 
bomen en bossen verdwenen. Niettemin was ontbos-
sing een gevolg van de toenmalige bevolkingsgroei 
en de daaraan gekoppelde noodzaak voor uitbreiding 
van landbouwgronden. Naast ontbossing kwam ook 
het nuttige gebruik van bomen en bos weer onder 
de aandacht. Door het feodale stelsel was grondbezit 
centraal geregeld en werd het land systematisch geëx-
ploiteerd. Bos was hierbij een noodzakelijke natuur-
lijke voorziening van bouwhout en brandstof en het 
loof en de vruchten dienden als veevoer.

’s-Graven wilder nissen
Vanaf ongeveer 1200 hebben de graven van Holland 
de macht over het kustgebied. In de loop der tijd heb-
ben zij zich de zeggenschap over de ‘woeste’ bossen en 
duinen toegeëigend als ’s-Graven wildernissen. Na het 

midden van de 13e eeuw werd Den Haag het bestuur-
lijk middelpunt van de graven. Bossen werden beheerd 
voor de houtproductie maar waren voor de graven 
voornamelijk van belang voor de jacht of werden ter 
ontginning uitgegeven. Door de aanwezigheid van 
turf (veen) was hout als brandstof minder van belang. 
Een omvangrijk jachtgebied lag bij Den Haag. De naam 
‘s-Gravenhage is een echt toponiem, de naam zegt iets 
over de omgeving. In het Middelnederlands betekent 
haga ‘omhaagd gebied’ of ‘jachtterrein’. In de 13e/14e 
eeuw lagen er verschillende bossen in de regio Den 
Haag: de Houte, de Meynte, de Berkenrijs, het Oude 
bos, het Korte bos en het Schakenbos. Ergens eind 14e 
of begin 15e eeuw ontstond in grafelijke kringen, van-
wege onrechtmatig gebruik, serieuze bezorgdheid om 
de fysieke staat van die bossen en werden maatrege-
len getroffen om verval tegen te gaan. Aan het einde 
van de Middeleeuwen (circa 1500) was door ontgin-
ning rond Den Haag echter alleen het Haagse Bos nog 
overgebleven (zie figuur 3).    (lees verder op pagina 12)

Figuur 1: Ligging Rijksgrens (langs 
meest noordelijk gelegen weg), 
Romeinse forten, (water)wegen en  
Forum Hadriani (Waasdorp, 2006)

Figuur 3: Haagse Bos. Stadsplattegrond  
van Den Haag van J. van Deventer, ca. 1560  
(www.gahetna.nl)

Door: Esther Vogelaar

Vorige pagina:

Figuur 2: Anonieme prent van het Haagse 
Bos uit 1850 naar J. van der Haagen, ca. 1615-
1669 (Beeldbank Haags Gemeentearchief)
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Adviezen van de portefeuillehouders

Gebruik gifvrije en inheemse planten

Voor de uitbreiding van het gebouw van de NAVO aan de rand van de Waals-
dorpervlakte moet de Oude Waalsdorperweg verlegd worden. Omdat het hier 

om  een terrein binnen de ecologische hoofdstructuur (EHS)  en het waterwingebied 
gaat, vraagt de aanpassing om een zorgvuldige compensatie van natuur. De AVN 
heeft niet alleen aangedrongen op aanplant van hagen met meidoorn en verschil-
lende duinrozen, maar vraagt ook aandacht voor inheems en gifvrij plantmateriaal. 
Onlangs werd bekend dat  vrijwel alle planten uit tuincentra neonicotines bevatten, 
een bestrijdingsmiddel dat al bij de opkweek van planten wordt toegevoegd om 
insecten te bestrijden.  In een EHS terrein proberen we juist de natuur te faciliteren 
in plaats van te bestrijden.  Ook het gebruik van echt inheems plantmateriaal is 
belangrijk. Veel tuincentra betrekken hun plantgoed uit Zuid- of Oost-Europese 
gebieden. Die planten hebben altijd een afwijkend groei- en bloeischema. Catas-
trofaal voor de Hollandse insecten die van de nectar of op andere wijze van deze 
planten afhankelijk zijn. Gebruik van inheems plantmateriaal krijgt gelukkig steeds 
meer aandachtu

Factsheet oude eiken

De oude eiken van Oosterbeek zijn hun leven nog 
steeds niet zeker. Nadat de eerste kapaanvraag na 

protesten van de AVN en de wijkvereniging Benoorden-
hout was ingetrokken, wordt er nu opnieuw druk uitge-
oefend om de eikenlanen alsnog te vervangen.  Die wens 
voor verjonging wordt vooral ingegeven door de behoefte 
om een landschapspark te herstellen in historische stijl. 
(zie ook artikel op pagina 16) De natuurwaarde van de 
oude eiken lijkt momenteel geen enkele rol te spelen in 
het onderzoek van de gemeente Den Haag. Daarom heeft 
de AVN een factsheet gemaakt waarin zin en onzin van 
argumenten op een rij zijn gezet.  Dit advies wordt mee-
gegeven in de begeleidingscommissie waar de AVN in 
participeertu

Succes in Voorburg

Het advies dat de AVN vorig kwartaal schreef voor 
de omwonenden van het Voorburgse Park ‘t Loo 

heeft zijn doel bereikt. Bij de behandeling van het 
bewonersinitiatief in de gemeenteraad lieten zowel het 
college als de raadleden zich overtuigen door het rap-
port. Hierin werd duidelijk aangetoond dat het groen 
onherstelbare schade leed door het oudejaarsvuur.  De 
festiviteiten worden komend Oudjaar naar het evene-
mententerrein verplaatst dat 250 meter verderop ligtu 

Zie voor adviezen: 

www.avn.nl/zienswijzes

Buitenplaatsen en landgoederen
Vanaf ongeveer 1650 ontstaan buitenplaatsen en later 
landgoederen op de oude strandwallen waardoor er 
bos terugkeert. Het begrip buitenplaats en landgoed 
wordt wel eens door elkaar gebruikt. Een buitenplaats 
bestaat uit een huis met bijgebouwen en  tuin of park. 
Een landgoed omvat een samenhangend gebied van 
natuur, weide, (hakhout/productie)bos, tuin of park 
dat als bedrijf wordt beheerd. De ontwikkeling van 
buitenplaatsen had te maken met de economische 
groei van Holland vanaf ongeveer 1350 en de bloeiperi-
ode in de 17e eeuw (Gouden Eeuw). De rijke burgerlijke 
elite kon zich een buitenplaats veroorloven. De motie-
ven voor aanleg waren drieledig: belegging, status en 
recreatie. Jacob Cats (1577-1666) dichter, staatsman en 

eigenaar van de buitenplaats Zorgvliet schreef: ‘Is ‘t 
niet een zoet vermaak, in ‘t groen te mogen treden’. In 
de tweede helft van de 17e  eeuw neemt het aantal 
buitenplaatsen toe waarbij de tuinen en parken steeds 
mooier en groter werden. Deze zijn dan nog strak aan-
gelegd (barok). Vanaf ongeveer 1760 doet de Engelse 
landschapsstijl zijn intrede waarbij een geïdealiseerd 
natuurlijk landschap werd nagebootst. Drie generaties 
Zocher verbonden tussen 1780-1915 hun naam als tuin-
architect aan vele Hollandse landschapsparken. Na 
1850 gingen als gevolg van de aanleg van spoorwegen, 
industrialisatie en stadsuitbreiding ook veel buiten-
plaatsen en landgoederen verloren.  Toch is er, dank-
zij de stedelijke groengebieden inmiddels weer  veel 
meer bos dan aan het eind van de Middeleeuwenu

Figuur 4: Buitenplaatsen in de  
omgeving van Den Haag en Rijswijk

Uitsnede van de kaart van het Hoog-
heemraadschap van Delfland van 
Nicolaas en Jacobus Cruquius uit 1712  
(www..tudelft.nl)

Voor de gehele scriptie zie: www.avn.nl

Inzet:

In 1712 waren de buitenplaat-
sen nog zeer geometrisch 
ingericht. De bosdelen waren 
aangeplant als sterrenbos.

De buitenplaatsen  
Overvoorde, Outshoorn en 
Steenvoorde in Rijswijk
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De voortuinkeuring van Groei en Bloei
De voortuinkeuring is een zomerse happening die al vanaf 1963 vele Haagse 

inwoners met een voortuin enthousiast maakt. Elk jaar wordt een andere buurt 

uitgekozen zodat heel Den Haag aan de beurt komt ! Eind september worden de 

winnaars bekend gemaakt.

Iedere zomer trekken 35 tot 40 keurders 
van de KMTP tweemaal door Haagse stra-

ten met voortuinen om onaangekondigd 
de particuliere tuinpracht te monsteren. 
De voortuinkeuring is het initiatief van de 
Haagse afdeling van de Koninklijke Maat-

schappij voor Tuinbouw en Plantkunde. Een hele mond 
vol voor een oude eerbiedwaardige landelijke vereni-
ging met meer dan 30.000 tuinliefhebbers. Vanwege 
die ouderwets aandoende naam hebben de leden het 
zelf gemakshalve over “Groei en Bloei”, naar de naam 
van hun verenigingsblad.

Openbaar straatbeeld
“Voortuinen horen overduidelijk tot het 
openbare straatbeeld. De bewoners die 
daar iets moois van maken, dragen positief 
bij aan de wijkleefbaarheid van hun buurt. 
Daar zijn we hen zeer erkentelijk voor”, 
vertelt bestuurslid Liesbeth Hazekamp. Zij 
maakt al jaren deel uit van de keuringscom-
missie en stuurt de groep keurders aan die 
in lente en zomer langs de van te voren uit-
gezette route lopen om de mooiste tuinen 
te beoordelen. “We geven cijfers voor ont-
werp en inrichting, beplanting en variëteit 

en jaarlijks voor een bijzonder thema”, vertelt Liesbeth.  
“Zo letten we het ene jaar meer op de balans tussen 
beplanting en bestrating en een ander jaar kijken we 
of tuinen natuurvriendelijk zijn. Maar ook beelden in 
de tuin of de aanwezigheid van water kan extra pun-
ten opleveren. Tuinen met hoge heggen vallen af, hoe 
mooi de tuin op zichzelf ook is aangelegd en onder-
houden. De tuin moet echt contact hebben met de 
straat, dat is een voorwaarde voor de keuring”.

Elk jaar andere routes
De keurders lopen elk jaar een andere route door de 

circa 30 verschillende wijken van de stad. Zo voorkomt 
men dat steeds dezelfde tuinliefhebbers in de prijzen 
vallen. “Het zijn echt niet alleen de dure wijken die 
door ons worden bezocht. Ook in Laak en Den Haag 
Zuid-West wonen mensen die zich enorm inspannen 
om een leuke voortuin te maken. We houden uiteraard 
rekening met de mogelijkheden van een beschikbaar 
oppervlak. De verhoudingen moeten in balans zijn en 
er moet liefde voor het onderhoud afstralen. Een tuin 
vol potplanten kan ook in de prijzen vallen”.

Prijsuitreiking door burgemeestersvrouw
De hoogste resultaten van die tellijsten worden aan 

het eind van de zomer door een jury bezocht 
die dan de uiteindelijke winnaars aanwijst. 
Dat gebeurt anoniem en uitsluitend op 
adres. “De winnaars kennen we niet van 
naam”, vult Liesbeth aan. “In september 
hebben we een feest waarop de ereprijzen 
worden uitgereikt door mevrouw Van Aart-
sen. De burgemeester is beschermheer van 
de Haagse afdeling van KMTP en het is inmid-
dels traditie dat zijn vrouw zijn honneurs 
waarneemt tijdens de prijsuitreiking.  Ook 
voor ons als bestuur is het altijd een verras-
sing wie er allemaal zijn of haar prijs komt 
ophalen. We hebben gezorgd voor een grote 
verscheidenheid aan prijzen zodat de avond leuk geva-
rieerd gevuld is. Tijdens de fotopresentatie hoor je de 
tuineigenaren altijd trots reageren als ze hun eigen 
tuin op het grote scherm zien verschijnen. En de hele 
zaal zit mee te leven. Uit iedere wijk is er een winnaar, 
dus we komen al gauw aan een uitreiking met zo’n 
35 prijzen. Eigenlijk is iedere genodigde winnaar. Vorig 
jaar hadden we voor het eerst een fleurigstestraatprijs. 
Het witte wijkje aan de Loevesteinlaan werd toen ver-
kozen”. Hazekamp sluit haar verhaal af met een brede 
glimlach. Ze heeft nu al voorpret voor de aanstaande 
prijsuitreiking van eind september, waarvan wij de 
uitslag net niet kunnen publiceren omdat deze Haag-
winde een weekje eerder verschijntu 

Foto’s linkerpagina

Sijzenlaan 
Papaverhof 
Van Montfoortlaan

Foto’s rechterpagina

Gotland 
Ursulaland 
Schlegelstraat

“Voortuinen horen overduidelijk tot het  

openbare straatbeeld en dragen positief 

 bij aan de wijkleefbaarheid”

Door: Aletta de Ruiter
Foto’s: Groei en Bloei
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De buitenplaats Oosterbeek in beweging, 1629 - 2014
Zo men Clingendael magistraal noemt, de Japanse tuin een juweeltje, zo mag Oosterbeek intiem heten. 

Die uitstraling heeft het. En misschien heeft de tand des tijds daar haar steentje wel aan bijgedragen. 

Wandelen in Oosterbeek is als een omhelzing door moeder natuur!

Door: Joost S.H. Gieskes Zoals zo vaak het geval is, begon deze buitenplaats 
als boerderij. In 1629 kocht Jonathan van de Luch-

tenburgh een boerenwoning met 15 morgen land en 
vormde het geheel om tot een formele buitenplaats. 
Gedurende de volgende dertig jaar vergrootte Van de 
Luchtenburgh zijn bezit tot 39 morgen land en liet 
“plantagiën en een bos met een bequam Thuynhuys” 
inrichten.  In 1670 komen we op een kaart voor het 
eerst de naam Oosterbeek tegen. En in 1712 tekent 
Nicolaas Cruquius een gedetailleerde buitenplaats 
met een verlengde kaarsrechte oprijlaan die het 
Haagse Bos met De Groote Wassenaarscheweg ver-
bindt, de huidige Van Brienenlaan.
In die 18e eeuw wordt er veel veranderd aan de bui-
tenplaats. Er komt een nieuw huis, een visvijver en 
menagerie en een grand canal. De tuin is nog steeds 
barok met een geometrische indeling. Nicolaas van der 
Dussen is dan de eigenaar.

Landschapsstijl
Aan het eind van die 18e eeuw zijn grote houtverkopen 
het signaal dat er veranderingen aanstaande zijn op 
de buitenplaats. Tussen 1786 en 1796 wordt het park 
omgevormd in een landschapsstijl en architect Johan 
David Zocher sr. tekent voor het inrichtingsplan. 
Door de aanleg van kronkelpaden krijgt het park een 
groter aanzien. Het rechte grand canal wordt een lang-
gerekte vijver met geschulpte oevers en de strakke rij-

laan wordt omgetoverd tot een slingerend, met bomen 
omzoomd, bospad. Of hij toen al eiken aanplantte of 
eerst iepen en later eiken zette, is niet bekend. Het slin-
gerpad ligt er sindsdien vrijwel ongewijzigd. In de loop 
der jaren is langs dat pad een volwassen bos ontstaan 
waardoor er nu een laan door het bos loopt. Je kunt er 
bij uitstek een romantische wandeling maken !

Protest tegen kapaanvraag laanbomen
Eind 2013 wilde de gemeente Den Haag in het kader 
van de uitvoering van het beheerplan alle oude laan-
eiken van Oosterbeek kappen en vervangen door jonge 
laaneikjes. Het protest tegen dit ingrijpend kapplan 
werd breed gedragen, zowel stedelijk als ook landelijk. 
Unaniem gaven de tegenstanders, waaronder de AVN, 
in niet mis te verstane bewoordingen de bezwaren te 
kennen. De wethouder  begreep het signaal en in zijn 
wijsheid schoot hij de kapaanvraag af om er later over 
te besluiten.
Dat was maar goed ook, want toen Den Haag de kap-
aanvraag had ingediend bij de vergunningverlenende 
gemeente Wassenaar vroegen alerte ambtenaren 
aldaar wat de motivering voor deze rigoureuze ingreep 
was. Ook de geplande herinrichting van enkele paden 
vroeg om nadere uitleg. Om die reden kreeg een land-
schapsbureau opdracht onderzoek te doen naar de 
historie van het erfgoed van Oosterbeek. 
Vooruitlopend hierop was de gemeente Den Haag 

reeds begonnen met de aanleg van nieuwe beschoei-
ingen en werd een inhaalslag voor groenonderhoud 
in gang gezet. Wandelaars hebben ongetwijfeld de 
zware machines opgemerkt die door de buitenplaats 
denderden. Het was schoonschip geblazen! Woeke-
raars als prachtframboos werden geruimd. De nieuwe 
aanplant volgt zoveel mogelijk de beplantingslijst 
die Zocher gebruikte. Op zichtplekken zijn veel rho-
dodendrons vervangen. De laanbomen hebben een 

snoeibeurt gekregen om dood en slecht hout te ver-
wijderen. De 150 jaar oude eiken hebben er dankbaar 
op gereageerd en vormen nieuw lot! Met een beetje 
geluk en goed onderhoud kunnen ze nog eens zo oud 
worden. De nieuwe aanplant is niet overal aangesla-
gen als werd verwacht. Het droge voorjaar is de boos-
doener, daar kon geen waterdrager tegenop.

Hoe nu verder
Nu het historisch onderzoek is afgerond, blijft de 
vraag: hoe nu verder? Het ingeschakelde onderzoekbu-
reau zal ongetwijfeld op basis van de verkregen resul-
taten adviezen geven aan de gemeenten Den Haag 
en Wassenaar. Men mag aannemen dat ook het reeds 
verrichte werk onder de loep zal worden genomen.
Zullen de in de loop der jaren ontstane spontane 
ontwikkelingen van Oosterbeek die de buitenplaats 
zo aantrekkelijk maken worden gehandhaafd? Of wil 
men, heel principieel, teruggrijpen naar de tijd van 
Zocher? Terug naar 1800? Dan zouden ook die bunkers 
en bijgebouwen eruit moeten.
Britse restauratiedeskundigen zeggen er het volgende 
over: ‘Het oordeel dat een specifieke periode een betere 
presentatie is van de grootsheid van een buitenplaats is 
zeer subjectief, het is een ontkenning van de veranderin-
gen die na die tijd hebben plaatsgevonden’. En: ‘De tuin 
moet primair attractief zijn voor de bezoeker’. 

Zou Zocher bij zijn ontwerp een vooruitziende blik 
hebben gehad en bij zijn aanleg een paar honderd 
jaar vooruit hebben gedacht? Een vraag om over na 
te denkenu

Dit is een geredigeerd artikel uit Wijkblad Benoordenhout 4/2014.

Foto’s boven

De langgerekte vijver functioneert 
als de spil van de buitenplaats. De 
monumentale treurbeuk vormt daar-
bij zomer en winter de blikvanger.

Kaartje pagina 16

Oosterbeek in 1712 met een lange rechte laan

Kaartje pagina 17

Oosterbeek in 2014 in landschapsstijl 
en slingerpaden (gem. Den Haag)

Kaart van Cruquius uit 1712 Oosterbeek anno 2014
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Loom liggen onze collega’s in de schaduw te herkauwen terwijl iemand een 

bos takken wegsleept. Op de stam van een meidoorn lopen weer andere duin-

beheerders, de mieren. Het is zondagmiddag, samen met de Schotse hoog-

landers werkt een groep vrijwilligers aan natuurherstel in het Westduinpark. 

Nee, niet met graafmachines die grootschalig zandbiotoop creëren. Ditmaal 

doen we het subtieler en met handkracht.

Beheren met passie

Wanneer je opgroeit in een vlak polderland, vor-
men de golvende duinen een afwisselend oer-

landschap dat je opneemt in een beleving van zowel 
weidsheid als geborgenheid. Het klimmen en dalen, 
de wind, de geuren, het verrassende uitzicht, soms op 
de zee – dat alles maakt in iedere bezoeker iets los: 
levenslust.
Al kun je er hier en daar nog makkelijk in verdwalen, 
mondiaal gezien beslaan de duinen relatief kleine 
stroken. Binnen dat habitat zijn weer deelgebieden 
te onderscheiden waarin, als gevolg van de specifieke 
groeiomstandigheden, soorten gedijen die je vaak 
nergens anders tegenkomt. Planten die deel uitmaken 
van een plaatsgebonden ecosysteem.

Verruiging
De waarde van die unieke duinvegetatie wordt inmid-
dels breed onderkend en het is daarom  zeer de moeite 
waard om het duingebied een handje te helpen door 
op verschillende plekken, waar nieuwe duinvegeta-
tie kan groeien, de donkere zware verruiging weg te 
nemen. Soorten als esdoorn en witte abeel, voorheen 
samen met dennen aangeplant om de stuivende dui-
nen vast te leggen, breiden zich namelijk uit ten koste 

van struiken en planten die wel in de duinen thuisho-
ren. Ze verstoren de balans in het binnenduinbos, waar  
eiken en meidoorns overgroeid raken en open gebie-
den als stuifdalletjes dichtgroeien. Het blad van abeel 
en esdoorn zorgt bovendien voor een dikke humuslaag 
waardoor specifieke duinplantjes verstikken. 

Duinpareltjes
Afgelopen winter startte de groenbeheerder van 
stadsdeel Segbroek samen met André Smit (AVN en 
Haagse Vogelbescherming) en met hulp van Land-
schapsbeheer Zuid-Holland een vrijwilligersgroep die 
wil werken aan kleinschalig soortenbeheer. 
Dat lukt al heel aardig. We streven naar een beheer 
dat bij het Natura 2000 gebied hoort. Met regelmaat 
consulteren we deskundigen en halen informatie uit 
inventarisatierapporten om te bepalen wat onze vol-
gende beheeringreep zal zijn. Daarbij stemmen we af 
met boswachters, de Haagse Vogelbescherming, IVN, 
AVN, beleidsambtenaren en Omnigroen. We werken 
vooral op plaatsen waar natuurwinst te behalen valt. 
Maar ook om de recreant te plezieren. We maken 
openheid zonder kaalslag. We componeren als het 
ware met de aanwezige natuur. Niets is mooier dan 
het tevoorschijn halen van deze prachtige duinparel-
tjes!
Met het snoeimateriaal worden soms takkenrillen 
gebouwd of olifantspaadjes dicht gelegd; steeds vaker 
kiezen we voor afvoeren van het hout, zodat de duin-
grond niet verder wordt verrijkt met voedingsstoffen. 
Gelukkig lijkt het momenteel iets beter te gaan met 
de konijnen die een groot deel van het grasbeheer 
verzorgen. Ook alweer fijne collega’s, want ze grazen 
het duingras heel selectief en ontzien de bloemetjesu

Meedoen ?
Het beheer in de duinen kent veel 
afwisseling. We werken iedere 3e 
zondag van de maand, van 13 tot 
16 uur met een pauze. Vrijwilligers 
komen soms op nog onbekende 
plaatsen. Het enthousiasme is groot. 

Spreekt dit je aan? Neem dan con-
tact op met Hans Kruiderink (hans.
kruiderink@denhaag.nl). Je hoeft 
geen natuurkennis te hebben om 
mee te doen. Al doende leer je moge-
lijk nog veel bij... En voor alle ande-
ren: geniet mee van het resultaat!

Door: Eric Wisse

Pruimentijd in de Uithof

Vorig jaar liep het oogsten zelfs helemaal uit 
de hand toen kinderen in de bomen klommen 

en veel takken afbraken door dit overgewicht. De 
gemeente Den Haag heeft daarom naar een andere 
oplossing gezocht. Dit jaar kregen bezoekers uitslui-
tend toegang na opgave via www.denhaag.nl. De aan-
wezigheid van twee boswachters en een groep vrijwil-
ligers die helpt met aanwijzingen maakte er dit keer 
een gezellige happening van. Ook de AVN was voor het 
eerst van de partij. 

Op 2 augustus was het tijd voor de pruimenpluk. 
Kwetsen, Victoria’s, Reine Claude’s en meer bijzon-
dere soorten hingen rijp en op sommige plekken zelfs 
overrijp aan de bomen. Het viel nog niet mee om het 
fruit netjes van hun steeltje te tillen. De professionele 
fruitteler klimt met een ladder in de boom, maar dat is 
voor dit onervaren publiek veel te riskant. Daarvoor in 
de plaats zijn er uitschuifbare plukstokken met zakje 
en plastic kartelrand waarmee de pruimen één voor 
één gescoord kunnen worden. Binnen de toegewezen 
pluktijd van een half uur die iedere bezoeker krijgt 
toebedeeld, is het dus nog flink doorwerken om de 
meegeleverde draagtas vol te krijgen. Schudden aan 
de boom leverde bij sommigen wel sneller resultaat, 

maar bij rijpe pruimen riskeer je dan ook een spat-
tend bombardement op hoofd en kleren. Het werd een 
gezellige middag zonder de calamiteiten van het jaar 
ervoor.  Met enige spijt keken de vrijwilligers naar het 
fruit dat na afloop nog in de bomen achterbleef.  Voer 
voor de vogels en de wespen. 

Een maand later konden bezoekers opnieuw terecht, 
maar nu voor de eerste appels en peren. Plukken valt 
niet mee, want hoe weet je of de appels rijp zijn.? Bij 
het schudden aan de takken laat het rijpe fruit wel-
iswaar vanzelf los, maar pas op dat er niet een op 
je hoofd valt, want dat geeft builen. De oogst was 
opnieuw overweldigend. Vooral de stoofpeertjes von-
den veel aftrek. Maar ook nu weer bleef het meeste 
fruit hoog in de boom en onbereikbaar voor de pluk-
stok achter. 

Volgend jaar willen we de organisatie daarom uitbrei-
den. Niet alleen zelf laten plukken, maar na afloop ook 
door een derde partij laten leegplukken ten behoeve 
van andere activiteiten. Doneren aan de voedselbank 
bijvoorbeeld. De werkgroep, waaraan de AVN ook mee-
doet, gaat alvast wat ideeën uitwerkenu

De boomgaard in recreatiegebied de Uithof ligt er voor het grootste deel van 

het jaar stilletjes bij. Sinds de aanleg van dit recreatiegebied in de jaren zes-

tig van de vorige eeuw staan hier hoogstam-fruitbomen met oud-Hollandse 

rassen.  Pruimen, kersen, appels en peren. De oogst is gratis door de Haagse 

bevolking af te halen, maar dat blijkt soms lastig uitdelen.

Project

Door: Aletta de Ruiter

Zie ook de achterpagina voor de laatste plukdag
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De thuja of levensboom voor velen ... de conifeer

Als we in de tuin een hegje van coniferen hebben, bestaat dat meestal uit 

thuja’s. De compacte groei, het aanpassingsvermogen van de boom en het 

feit dat hij altijd groen is, maken hem daarvoor heel geschikt.

Merkwaardig is wel dat de aanduiding conifeer 
(kegeldrager) hier vrij exclusief wordt gebruikt. 

In geval je al kegels in de thuja aantreft, zijn die maar 
heel klein en hebben slechts bij benadering de vorm 
van een kegel. Bij de pijnboom, met zijn dennenap-
pels, komt die naam veel meer tot zijn recht. Voor het 
gemak, mogelijk ook uit gewoonte, worden dennen, 
sparren en alle andere naaldhoutsoorten, waaronder 
zelfs de jeneverbes en de taxus, ook tot de coniferen 
-dus kegeldragers-  gerekend. Zo ook de thuja.

De eerste Amerikaanse boom in Europa
Naar verluidt stond er in het jaar 1553 al een thuja in 
Parijs. Dat was ruim 200 jaar voordat de invoer van 
bomen uit Amerika echt op gang kwam. De boom komt 
oorspronkelijk voor bij de grote meren van Canada en 
de Verenigde Staten. Samen met andere Amerikanen 
als de sequoia, de taxodium en de chamaecyparis  
wordt de thuja tot de cypresachtigen gerekend. 
Tussen de chamaecyparis en de thuja zijn overigens 
maar geringe verschillen en als ze geen vruchten dra-
gen zijn ze niet gemakkelijk te onderscheiden. Een 
kenmerk is dan dat de top van de thuja recht staat. 
Die van de chamaecyparis hangt meestal wat over.  
Verder zijn er de onvertakte uiterste twijgen van de 
thuja, die hem anders maken en bovenal is er de bij-
zondere geur. 

Geurige bladschubben
De naam thuja is afgeleid van het Griekse woord 
‘thuein’, dat geuren betekent. Over de bladschubben 
verspreid zitten kleine kliertjes die hars uitscheiden. 
Bij aanraking en soms alleen al bij benaderen, komt 
de sterk aromatische geur je tegemoet. Deskundigen 
kunnen daaraan zelfs de twee Amerikaanse soorten 
onderscheiden: te weten de westerse Thuja occiden-
talis en de Thuja plicata, ook wel reuze levensboom 
genoemd. Er is ook een Aziatische soort bekend, de 
Thuja orientalis die inheems is in China. Deze soort is 
veel minder winterhard en mist ook die kenmerkende 
geur. In Zuid-Europa wil hij wel goed groeien, maar is 
daar vooral een boom voor liefhebbers.
 
Hagen
Voor hagen wordt voornamelijk gebruik gemaakt 
van de Thuja occidentalis. Hij is sterk, heeft een dichte 
groeiwijze en stelt weinig eisen aan de bodem. Van 
deze soort zijn ook veel varianten gekweekt in allerlei 
vormen en kleuren. Ook als dwergconifeer is hij in trek 
voor bijvoorbeeld rotstuintjes. Als haag krijgt de thuja 
tijdens langdurige koude soms bruine bladschubben. 
De boom wapent zich tegen de kou door het produce-
ren van een chemische stof: anthocyaan. Dat bruin is 
niet zo’n fraai gezicht, maar meestal groeit de boom er 
bij hogere temperaturen weer doorheen. 

De reuze levensboom
Echt grote thuja’s vinden we in Noord-West Ame-
rika, van Alaska tot noord Californië, de Thuja plicata 
(synoniem gigantea). Deze soort wedijvert daar met 
de douglas en de sitkaspar en kan wel een hoogte van 
60 meter bereiken. De stammen vormen steunberen 
en kunnen uitgroeien tot 10 meter in doorsnee. Zoals 
de meeste coniferen in die omgeving worden ze ook 
heel oud. Duizend jaar is eerder een gemiddelde dan 
een zeldzaamheid. 
Bij ons verdient de plicata als parkboom de voorkeur 
boven de oosterse variant orientalis, want hij heeft een 
mooiere vorm die ook bij oudere en grote exemplaren 
behouden blijft. Hier zijn ze niet zo hoog, maar ze heb-
ben er ook nog geen 1000 jaar de tijd voor gehad. Daar-
bij spelen klimaat en bodem zeker ook een grote rol.

Het hout
De Thuja plicata levert bijzonder goed hout. Het rose-
bruine tot roodbruine kernhout verkleurt bij droging 
tot bruin. Het tekent zich dan scherp af tegen de 
smalle strook melkwit spinthout. Bij verwerken geeft 
dat een heel mooi effect.  Verder is het fijn van draad 
en zeer duurzaam. In het westen van de VS wordt het 
heel veel gebruikt in de bouw en is daarvoor zelfs de 
meest algemene houtsoort. Vanwege de fraaie teke-
ning wordt het benut door de meubelindustrie en 
worden er betimmeringen van gemaakt. Ook in de 
scheepsbouw en waterwerken vindt het toepassing 
door zijn grote duurzaamheid (klasse 2). In de handel 
is het bekend onder de naam Western Red Cedar. Niet 
bepaald een juiste naam voor hout van een cypresach-
tige maar het klinkt blijkbaar goed.

Totempalen
Voor de Indianen was de boom destijds en nog steeds 
van heel groot belang. Ze sneden er hun totempa-
len uit. Ook waren de uitgeholde stammen goed 
geschikt om als kano te gebruiken. Het belangrijkste 
is echter dat het hout zich gemakkelijk laat splijten.  
Zonder daarvoor speciale gereedschappen te gebrui-
ken, is het mogelijk om lange en brede platen te 
maken van maar 1 cm dik. Daarmee bekleden de indi-
anen de binnenkant van hun hutten. Van de vezelige 
bast wordt zeildoek gemaakt en zo voorziet de boom 
in vele levensbehoeftenu

Tekst en foto’s: Jaap van Loenen

Foto boven:

Met het onvertakte eindje verschilt de 
thujatwijg van die van de chamaecyparis

Foto links:

Rijpe kegeltjes zijn bruin en staan open
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Biodiversiteit in beleid

De werkgroep ‘Biodiversiteit’ en het bestuur van de 
AVN zijn bezig met de afronding van het sympo-

sium over biodiversiteit in de stad. Daarbij is een aan-
tal onderwerpen aan de orde.  Deze hebben te maken 
met het groene beleid van de gemeente, niet alleen 
voor de biodiversiteit in de grote groengebieden maar 
ook in het wijk- en buurtgroen. Belangrijk is ook hoe 
in de stedelijke ontwikkeling biodiversiteit de beste 
kansen krijgt. 
Hoewel we weten dat er bij Stadsbeheer veel  inven-
tarisatiegegevens beschikbaar zijn, blijkt dat deze 
niet makkelijk toegankelijk zijn.  Om een overzicht te 
maken van de huidige biodiversiteit in de stad en om 
te weten wat er nog verder moet worden onderzocht 
is het van belang dat daar aandacht voor komt. 
Bij de voorbereiding van het symposium bleek dat 
de beheerders van de grote groengebieden in en om 
Den Haag (Stadsbeheer, Staatsbosbeheer, Dunea en 
het Zuid-Hollands Landschap) kennis en ervaring met 
elkaar willen delen. Voor ons is de vraag op welke 
manier we daarbij kunnen helpen. 
Het is duidelijk dat het onderwerp biodiversiteit de 
aandacht heeft van alle groene organisaties in Den 
Haag en wij willen graag samen met hen verder 
werken aan betere kansen. Het gezamenlijke overleg 
“Groenplatform” en het periodieke Stedelijk Groen 
Overleg met de gemeente bieden daarvoor de beste 
mogelijkhedenu 

Door: redactie

Biodiversiteit in de praktijk

Om niet alleen de theoretische beleidskant van 
het symposium uit te werken wil de AVN ook 

meteen een paar tastbare projecten initiëren die de 
biodiversiteit in de stad versterken. De beste kansen 
om natuur op een eenvoudige manier te verbeteren 
liggen altijd op de grens van water en land.  De aanleg 
van een natuurvriendelijke oever heft de barrière tus-
sen waterleven en landleven op, trekt meer insecten 
aan en biedt een kraamkamer voor vis en amfibieën. 

Wennetjessloot
Aan de rand van natuurgebied de Uithof ligt de Wen-
netjessloot. Daar is de afgelopen jaren een begin 
gemaakt van natuurvriendelijke oevers, maar die zijn 
niet optimaal aangelegd. Er mist een plasdrasgebied 
waar alle stadia van oeverplanten zich in een natuur-
lijke overgang van water naar land kunnen ontwik-
kelen.

Vooroever in Duinkanaal
Het kanaal naar Scheveningen is over vrijwel de gehele 
lengte aan weerszijde hoog en hard beschoeid. Daar-
mee vormt het kanaal een enorme barrière voor die-
ren. De aanleg van een vooroever met oeverbeplanting 
in combinatie met kunstmatige uitstapplaatsen kan 
die barrière opheffen. 
De AVN zal beide projectideeën gaan uitwerken en bij 
de gemeente voor uitvoering inbrengenu
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www.anv-santvoorde.nl

 

Alleen op vertoon van deze 
advertentie krijgt u toegang tot 

de boomgaard in de Uithof

Fruit-pluk-dag 

Komt u ook helpen 
oogsten op zaterdag 
27 september 2014 ?

12.00 tot 16.00 uur

gratis grote zak appels en peren mee naar huis

kom met de fiets of parkeer in de Abdis Aleydishof, bereikbaar via de Uithofslaan


