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Van de voorzitter

De smeerolie van de AVN

I

n de werkorganisatie van de AVN zijn onze por-

Woont u in Ypenburg, Leidschenveen of Wateringse

tefeuillehouders onmisbaar. Portefeuillehouders

Veld of wellicht in Den Haag Zuid-West en bent u

hebben een stadsdeel of buitengebied of een spe-

geïnteresseerd in uw groene omgeving ? Neem dan
eens contact op met de AVN. Een portefeuillehouder
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Ecologisch plantmateriaal voor Oude Waalsdorperweg

cifiek onderwerp als aandachtsveld. Zij zijn echt de
voelhorens en de smeerolie van onze betrokkenheid

behoeft geen afgestudeerd ecoloog of bosbouwkun-
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Klein Zwitserland verrassend groengebied

bij het groen in en om Den Haag. Het zijn allemaal

dige te zijn maar moet wel weten waar hij of zij de

vrijwilligers die zich daarnaast vaak ook nog met werk

vinger op moet leggen binnen het gemeentelijke

8

Eendenkooi Zuiderpark en AVN

of andere activiteiten bezig houden.

apparaat. De AVN biedt kandidaten daarvoor bege-
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leiding aan. Een korte, instructieve cursus tot groene
Tot nu toe zitten onze portefeuillehouders voorname-

portefeuillehouder.

lijk op het ‘zand’ van Den Haag en komen minder van
het ‘veen’ en de ‘klei’. Maar het is duidelijk dat de AVN

Voelt u zich aangesproken ? Meldt u aan; u mag mij

het hele grondgebied van Den Haag (en omstreken)

altijd bellen (070 326 8365 of 06 2207 3021) of e-mai-

wil bestrijken. We zoeken daarom meer portefeuille-

len (voorzitter@avn.nl) als u belangstelling heeft of

houders uit de wijken die elders liggen, zoals Den Haag

nadere informatie wilt.

Zuid-West en de Vinex-wijken.
Ik ben ervan overtuigd dat het kan werken. Elke maand
De Dienst Stadsbeheer ontwikkelt nu visies op het

overleggen onze portefeuillehouders met elkaar over

groenbeheer voor de verschillende stadsdelen van

alle actuele kwesties. Als voorzitter van de AVN pro-

Den Haag. De AVN heeft kritisch gereageerd op de

beer ik daar altijd bij te zijn; niet om te zeggen wat er

ontwerpvisies voor Loosduinen en Haagse Hout en

moet gebeuren maar om te leren wat er overal speelt.

naar aanleiding daarvan hebben we nu goed overleg
met de gemeente.

Kortom, als u een bijdrage wilt leveren, dan hoor ik dat
graag. Helpt u ons nog beter voor het Haagse groen

Ook voor de overige stadsdelen in Den Haag verwach-

te zorgen?

ten we de komende jaren nieuwe visies voor het wijk-

Hoor ik van u? Dat zou fantastisch zijnu

en buurtgroen. Daar willen we als AVN bij zijn, maar

Doelstellingen

dat kan uitsluitend goed functioneren met portefeuil-

Maarten Smies

lehouders uit die stadsdelen zelf.

voorzitter

De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ‘s-Gravenhage en
omstreken zet zich in voor bescherming, behoud en zo mogelijk verbetering
van natuur en het stedelijk landschap. AVN informeert publiek enpolitiek over
de waarde van natuur en landschap. Zij volgt het doen en laten van de overheden in en om Den Haag kritisch en draagt bij aan het tot standkomen van
beheers- en beleidsplannen.
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Ecologisch plantmateriaal voor Oude Waalsdorperweg
De NAVO-vestiging aan de Oude Waalsdorperweg gaat uitbreiden van 400
naar 750 medewerkers. Dat betekent een forse uitbreiding van zowel het
gebouw als de parkeervoorziening. Hiervoor wordt de Oude Waalsdorperweg

Ecologisch geteeld

heden op ruime afstand een afscherming rondom de

Kruik zal na de bouwwerkzaamheden van ICC- en

te besparen bomen geplaatst wordt.

NAVO-terreinen beplant worden en de bestemming

Waardevolle struiken worden uitgegraven en tijde-

Ecologische Hoofd Structuur krijgen.

Voor de nieuwe aanplant heeft de AVN geadviseerd

lijk ingekuild om weer te gebruiken bij de aanplant

om gebruik te maken van ecologisch gekweekt

van het terrein. Voor nieuw plantgoed wordt gebruik

inheems plantmateriaal. Dat betekent plantmateriaal

gemaakt van de bronnen van Staatsbosbeheer en de

van eigen bodem dat zonder gebruik van insecticide

inheemse duinrozen van kwekerij De Bierkreek.

verplanting van ecologisch waardevolle struiken en

D

is opgekweekt. Dat lijkt een logisch advies voor een

Van de gekapte takken wordt een takkenril gemaakt.

aanplant van ecologisch lokaal gekweekte inheemse

e uitbreiding van de vestiging heeft te maken

ecologische verbindingszone, maar in de regel werken

Bovendien zal er geen straatverlichting langs het

bomen en struiken en een ecologisch verantwoord ver-

met internationale veiligheidsbelangen. Op deze

groenaannemers met plantmateriaal dat uit Oost- of

nieuwe traject van de weg komen en ook op het ter-

lichtingsplan op het complex ziet het ernaar uit dat

locatie is een grote IT-unit gehuisvest die zorg draagt

Zuid-Europa afkomstig is. Dat plantmateriaal is onder

rein zal men maatregelen nemen om de lichtvervuiling

de biodiversiteit van het gebied gewaarborgd wordt.

voor de data-beveiliging van de NAVO.

totaal andere klimatologische condities opgegroeid en

zo veel als technisch mogelijk tegen te gaan.

De AVN is tot op heden voorzichtig tevreden met de

Grote veiligheidsbelangen hebben altijd voorrang

meestal ook bewerkt met bestrijdingsmiddelen. Ook

Het tijdelijke parkeerterrein bij de rotonde met de

behaalde resultaten in deze samenwerkingu

boven plaatselijke natuurbelangen. De AVN heeft

al zijn het dan soorten die in Nederland thuishoren,

Kaart onder:

er daarom direct voor gekozen om geen bezwaar te

ze passen zich slecht aan na zo’n uitheemse start en

De nieuwe situatie met een parkeerterrein dat in groen wordt ingepakt

maken tegen de uitbreiding maar om mee te denken

bloeien vaak op het verkeerde moment, waardoor er

hoe we een goede oplossing voor de natuur kunnen

een onbalans in de natuur ontstaat. Bovendien zijn ze

realiseren.

door de bestrijdingsmiddelen resistent tegen insec-

verlegd dwars door het groen van de ecologische hoofdstructuur (EHS). De
AVN adviseert vervangende maatregelen ter compensatie voor flora en fauna.

Door: Marian Langeveld

Er worden behoorlijk wat bomen gekapt, maar door

Ecologisch, lokaal gekweekt inheems plantmateriaal

ten en dat hoort al helemaal niet in een natuurge-

Al decennia lang wordt er in Nederland

en duurzaamheid. De meidoorn van mediter-

Staatsbosbeheer heeft in 2006 een genen-

bied thuis. Omdat het altijd even duurt voordat een

plantmateriaal van ‘inheemse’ boom- en

rane herkomst is bijvoorbeeld veel gevoeliger

bank opgezet. Hier wordt zeldzaam oor-

Uit de natuurtoets blijkt dat er vijf verschillende soor-

struweel of boom tot wasdom komt, hebben we ook

struiksoorten gebruikt dat afkomstig is uit de

voor bacterievuur en meeldauw dan zijn

spronkelijk materiaal verzameld en veiligge-

ten vleermuizen in dit gebied fourageren en door-

verzocht om van het te kappen hout takkenrillen te

veel goedkopere kweekgebieden in Oost- en

Nederlandse tegenhanger. Inheems materiaal

steld. Bovendien fungeert de genenbank als

trekken. Alle soorten zijn zwaar beschermd volgens

maken waarin vogels en kleine zoogdieren ter over-

Zuid-Europa. Inmiddels is ruim 95 procent van

dat in Nederland is opgekweekt heeft een lan-

kraamkamer voor de kweek en verspreiding

de Flora- en faunawet evenals de broedvogels die in

brugging kunnen schuilen en nestelen.

de bomen en planten om ons heen van niet

gere levensverwachting en belast het milieu

van inheemse bomen en planten.

oorspronkelijk inheemse herkomst. Aan de

minder bij het kweken.

Staatsbosbeheer, Dienst Landelijk Gebied en

buitenkant is vaak niet te zien of een struik

Maar ook complete ecosystemen lopen

veel andere gebruikers van plantmateriaal

Vleermuizen en vogels beschermen

het gebied voorkomen. Vleermuizen oriënteren zich
in het landschap door middel van echolocatie. Hierbij
zijn bomenlanen essentiële bakens. We vragen dus
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Voorlopigheid conclusie

Het nieuwe inrichtingsplan

Eind oktober is het nieuwe inrichtingsplan gepresen-

of boom van oorsprong inheems of uitheems

gevaar. Sleedoorn uit zuidelijke regio’s bloeit

hebben al afgesproken om voor onderhouds-

om zoveel mogelijk hoge bomen te sparen en nieuwe

teerd. Een ecoloog en boomdeskundige van de AVN

is; ze hebben ook dezelfde wetenschappelijke

bijvoorbeeld vroeger dan zijn Nederlandse

en natuurontwikkelingsprojecten zo veel

bomen aan te planten langs de verlegde weg. De AVN

hebben met de projectleider een veldbezoek aan de

naam. Maar de gevolgen van deze import-

evenknie. Sommige vlindersoorten planten

mogelijk gebruik te maken van dit oorspron-

stelt tevens voor om de verlegde weg rond het NAVO-

locatie gebracht om te kijken hoe het nieuwe traject

kweek kan groot zijn.

zich echter volgens de Nederlandse ‘late’

kelijke inheemse materiaal. Voor wilde rozen

terrein te flankeren met een dicht opgaand struweel

van de weg gaat lopen en welke bomen gekapt moe-

Zo zijn de planten uit andere streken niet

bloeikalender voort, waardoor er voor het

als duinroos, hondsroos en egelantier kan

van inheemse struiken, zodat vogels en kleine zoog-

ten worden.

gewend aan de Nederlandse groeicondities,

jonge nageslacht te weinig voedsel voorhan-

gebruik worden gemaakt van het plantgoed

dieren hier een geschikt leefgebied hebben voor hun

Er is toegezegd dat de grote bomen zo veel mogelijk

met alle gevolgen van dien voor onderhoud

den is.

van de ecologische duinrozenkwekeriju

schuil- en nestplaatsen en hun voedselvoorziening.

gespaard zullen worden en dat tijdens de werkzaam-
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Klein Zwitserland verrassend groengebied
Het gebied Klein Zwitserland is een van de meest idyllische groene plekjes
binnen de gemeente Den Haag. Het ligt ingesloten tussen het hoogopgaande
ontstond er op die plekken bruikbare geestgrond voor

aan warmoeziers die er warmoes en vruchten (groente

Duttendel. Het gebied heeft bovendien een interessante historie.

landbouwdoeleinden. Het huidige Westbroekpark

en fruit) gingen telen en ook kwekerijen voor bosplant-

en Klein Zwitserland zijn daar nu nog de duidelijke

soen exploiteerden. In 1860 wordt er temidden van de

resultaten van. Voor de afvoer per zandschuit wer-

tuinderijen een huis gebouwd dat nu bekend is als de

H

den spranken gegraven, die gaandeweg de afzanding

Zwitserse villa. In 1907 koopt de gemeente de kweke-

steeds dieper het duin instaken.

rijen rond de villa en maakt er de gemeentekwekerij

dat ruim 9 meter. Voor Hollandse begrippen enorm

Door: Aletta de Ruiter

et meest kenmerkende van Klein Zwitserland is
het scherpe hoogteverschil met de omringende

omgeving. Bij de hoger gelegen Van Alkemadelaan is

Sprank

van die we daar nu nog vinden. In het achterliggende
land is de afzanderij dan nog in volle gang, maar zijn

Die sprank van Klein Zwitserland is, inclusief de vertak-

er op het ontgonnen land al huizen verschenen. Eind

ook voor een duingebied. Richting Plesmanweg loopt

kingen, nog steeds helemaal terug te vinden. Vanaf

negentiende eeuw eerst enkele werkmanshuisjes en

Klein Zwitserland meer geleidelijk over naar straatni-

de Plesmanweg loopt hij onder het voormalige KLM-

in 1906 een tweede villa bij de inrit langs de Klatteweg.

veau. Daar ligt de weg slechts 1,5 meter hoger.

gebouw door, vervolgens dwars door de gemeente-

In een van die werkmanshuisjes ziet in 1905 de han-

de Staat. Tot op de dag van vandaag is het grootste

kwekerij en daarna in een halve cirkel om de Zwitserse

delskwekerij Klein Zwitserland het licht. Het bedrijfje

gedeelte van het gebied in eigendom bij Staatsbos-

villa heen. Dit was ooit de dienstwoning van de direc-

verhuist in 1937 naar de uiterste hoek van Klein Zwit-

beheer (SBB). Alleen het gedeelte rond de gemeente-

De historie van Klein Zwitserland voert terug naar de

teur der gemeenteplantsoenen die vanuit zijn huis-

serland.

kwekerij tot en met de manege is eigendom van de

tweede helft van de negentiende eeuw. Tussen 1830

kamer mooi uitzicht had op de activiteiten van zijn

en 1860 werd het kanaal naar Scheveningen dwars

werknemers op de gemeentekwekerij. Achter dit huis

door de toen nog wilde duinen gegraven. Bij aanvang

loopt het water 150 meter recht naar achter tot waar

van het werk was het plan om hiermee Den Haag een

Dwars door de duinen

Sport

gemeente Den Haag. Dat verklaart ook de verschillende toegangswegen die strikt van elkaar gescheiden

In dat jaar vinden ook de grote veranderingen in het

zijn. Het voorste deel is bereikbaar via de Kwekerijweg

de sloot zich splitst en links en rechts om de sportvel-

terrein plaats. Het achterste deel van Klein Zwitserland

en de sportvelden vanaf de Klatteweg.

uitgang op zee te bezorgen. Scheveningen kon dan

den heen loopt. Met een kano zou je er omheen kun-

wordt ingericht als sportcomplex en krijgt een drietal

een haven krijgen en het vuile grachtenwater van de

nen varen, ware het niet dat onderweg een dam en een

sportclubs binnen de grenzen. Tennisvereniging Lei-

stadsgrachten kon bij eb geloosd worden op zee. Door

waterkering de doorvaart belemmeren.

monias, de hockeyclubs TOGO en HHIJC en de Haagse

protesten vanuit Scheveningen en bezwaren vanuit

Deze kaart uit 1909 geeft een mooi beeld
van de ontwikkeling van Klein zwitserland.
Links zien we het kanaal naar Scheveningen
waar de sprank aftakt. Het groene gebied is de
gemeente kwekerij, dan volgt de cirkel met de
Zwitserse villa en voert de sprank verder het
duin in naar het warmoeziersland.
Een deel van het gebied wordt nog afgezand
en aan de andere kant is het eerste hellingbos ingeplant. Kaart: collectie AVN

Natuurbos

Rondom is SBB als beheerder zelf het duidelijkst aan-

Squash en Ralleyclub die er dan twee indoorbanen

wezig. De gemengde bosstrook op de steile helling

exploiteert. Om de sportzaken goed te organiseren

wordt als natuurbos beheerd. Daarom blijven dode

Op een kaart uit 1839 is het eerste deel van de sprank

werd de Maatschappij Klein Zwitserland tot exploita-

bomen hier gewoon in het bos staan. Als ze dreigen

al ingetekend. Daaruit mogen we opmaken dat de

tie van sportterreinen BV opgericht, met een vestiging

om te vallen legt de beheerder de stammen dwars in

afzandingsprojecten direct met de aanleg van het

op het terrein. Dat kantoorgebouw dient nu als luxe

het bos. De bomen zijn niet overal even oud. Langs de

Om het werk te financieren werd op verschillende

kanaal te maken hebben. Afzanding was handwerk en

vergaderlocatie.

kazerne staan dennen die al 110 jaar geleden geplant

Foto boven:

plekken langs het kanaal zand uit de duinen gewon-

geschiedde met schep en kruiwagen tot een hoogte

zijn, maar de strook langs de Van Alkemadelaan en

Warmoeziersland Klein Zwitserland in 1934

nen. Dat had een tweeledig doel: allereerst was zand

van ca 60 cm boven grondwaterniveau. Dat garan-

Duttendel is pas na de Tweede Wereldoorlog aange-

Foto onder:

een makkelijke delfstof die simpel over water kon

deert een goede hydrologische bodemgesteldheid.

Voor de afzanding was dit gebied, evenals de rest van

legd. Op het wandelpad rondom de sportvelden waan

worden afgevoerd naar het achterland. Ten tweede

De arme zandgrond werd bemest met visafval, het

de duinen in bezit van het Koninklijk Huis en later van

je je in ieder geval in een lommerrijke andere wereldu

Afzanderijschuiten
bron: Haags gemeente archief

het Hoogheemraadschap is die ambitie met dit kanaal
nooit waargemaakt.

Afzanding

6

zogenaamde ‘grom’. Deze geestgrond werd verpacht

Hubertusduin, de Van Alkemadelaan en de Maurits de Brauwweg in de wijk

Warmoeziers

Eigendom
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Eendenkooi Zuiderpark en de AVN
Iedere Hagenaar kent wel het Zuiderpark, maar hoeveel van hen hebben weet

brief van 14 juni 1927 aan de vereniging weten dat

van de eendenkooi in dit prachtige gebied? Dat zijn er vast niet veel, maar dat

besloten was om de eendenkooi toch in stand te hou-

is ook helemaal niet zo vreemd. Deze kooi ligt namelijk goed verscholen achter

Escamppolder op grondgebied van Loosduinen. Oor-

de gemeentelijke groenpost en is niet zichtbaar en ook niet vrij toegankelijk.

spronkelijk waren er zelfs twee kooien, een oostelijke
en een westelijke die slechts 500 meter uit elkaar
lagen. Na de annexatie van Loosduinen door Den

Door: Bas Steenks

Wapendal en de AVN

Het natuurgebiedje Wapendal aan de Daal en Bergselaan is ook door de AVN gered van de ondergang. Door

kooien stedelijke eendenkooien, alhoewel ze aan het

de inzet van onze vereniging zijn de bouwplannen

E

begin van de twintigste eeuw toch nog gewoon in de

voor dit deel van de Bosjes van Pex gelukkig geschrapt.

r is een mogelijkheid om de kooi te bezoeken,

weilanden lagen.

Dit wapenfeit uit 1926 is algemeen bekend binnen de

maar dit kan alleen onder begeleiding van de kooi-

In 1923 werd echter gestart met de aanleg van een

AVN en zelfs bij een deel van de Haagse bevolking.

beheerder. Hij geeft hier regelmatig rondleidingen en

groot stadspark, het Zuiderpark. In 1927 neemt de

Dat de eendenkooi in het Zuiderpark ook behouden

op 28 september jongstleden was er een exclusieve

gemeenteraad het besluit tot de aanleg van de laat-

is dankzij bemoeienis van de AVN geniet ook binnen

excursie voor AVN-leden. Deze beheerder heeft een

ste fase van het park. In dat jaar worden de kooien

onze vereniging niet of nauwelijks bekendheid.

interessant verhaal over de werking van deze eenden-

onteigend.

Rond 1660 waren er in Nederland ruim 1000 eendenkooien. Daar zijn er nu nog maar 118 van over. In de ons

Behoud van de eendenkooi

Gebruik eendenkooi

Met de onteigening van de kooi kwam feitelijk ook een

Hoewel volgens het oorspronkelijk plan van steden-

einde aan de economische exploitatie van de eenden-

omringende landen waren eendenkooien veel minder

bouwkundige Hendrik Berlage het de bedoeling was

kooi. De laatste eigenaren werden wel benoemd tot

populair. Het werd dan ook als een typisch Nederlands

om minstens een kooi op te nemen in het nieuwe park,

gemeentelijke kooikers, maar ze mochten geen een-

gebruik gezien dat slechts mondjesmaat werd geëx-

werd die er later toch uitgeschrapt. De oostelijke kooi

den meer vangen voor consumptiedoeleinden.

porteerd.

sneuvelde direct voor de aanleg van sportterreinen

De kooi werd vanaf dat moment gebruikt voor educa-

en op de plek van de westelijke eendenkooi werd een

tie. De eerste aanvraag voor een excursie dateert van

kinderspeelplaats ingetekend. Maar niet iedereen was

1 maart 1929 en werd gedaan door de Vereniging voor

De historie van de eendenkooi in het Zuiderpark

het daarmee eens.

Vogelbescherming voor Den Haag en omstreken. Om

Helaas is deze kooi nu niet meer geschikt om eenden

gaat ver terug in de tijd. Hierover staat interessante

Per brief van 18 februari 1927 vroegen de heren Schier-

het kooirecht in stand te houden, werden toen jaarlijks

te vangen omdat hij helemaal omringd wordt door

informatie in het boek “Het Groote Park”, waarin

beek en Hofker, respectievelijk voorzitter en secretaris

enkele eenden gevangen en daarna weer vrij gelaten.

hoge bomen en daardoor te veel verscholen ligt. Zelfs

de Geschiedenis van het Zuiderpark 1908 – 1998 is

van het voorlopig bestuur van de Algemene Vereni-

Wel werd de kooi steeds vaker gebruikt voor excursies,

de hoge bebouwing langs de Melis Stokelaan schijnt

beschreven.

ging voor Natuurbescherming voor ’s-Gravenhage en

met name voor scholieren, maar ook voor volwasse-

hier invloed op te hebben. Overvliegende eenden zien

De Zuiderparkkooi wordt in 1550 voor het eerst

omstreken, om behoud van de eendenkooi.

nen. En daarnaast kreeg de kooi steeds meer waarde

de centrale vijver te laat en missen hierdoor de kooi.

Linkerpagina:

genoemd in het “Groot Placaetboek” en wordt

De natuurwetenschappelijke en de cultuurhistorische

als vogelreservaat; vogels als steenuil, bosuil, wiele-

Toch is het zeker de moeite waard om zuinig te zijn op

Ingang vangpijp

beschouwd als één van de oudste geregistreerde

waarden van dit unieke gebiedje achtte men van groot

waal en diverse spechtensoorten hebben hier hun plek

deze historische eendenkooi en haar goed te beheren

Tekening Jaap Lemstra

eendenkooien van ons land. Deze kooi lag toen in de

belang voor de stad. Het College van B en W liet per

gevonden.

en te onderhoudenu

Annexatie en onteigening

8

den.

Haag in het begin van de vorige eeuw werden beide

kooi en haar geschiedenis.

Kaartje uit de AVNuitgave ‘Groen en
Bloemen in Den Haag’
(1936). Let op de vier
vangpijpen met rietschermen. Links de
kooikerswoning en bij
de kooiplas een (onbewoond) ooievaarsnest..
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Vette klei in landgoedpark Marlot
Veel bezoekers van Landgoed Marlot vroegen zich lange tijd af wat die grote
graafmachine langs de bosoevers achter het fietspad deed. Uiteindelijk kwam
er een dijk.

D
Door: Aletta de Ruiter

gaan. Ten tweede wordt

ding met groot open water en dan zou in principe

het ecologische even-

het achterliggende land van Marlot en Reigersber-

wicht van bodemleven

e sloot langs het fietspad van Marlot vormt de

In september stonden daar opeens grote graafmachi-

gen bedreigd kunnen worden tijdens extreem hoge

en planten tussen de

grens tussen het landgoedpark en de wilde bos-

nes die bezig waren met het afgraven van de zuidoe-

waterstanden. Sinds in 2003 bij Wilnis een binnendijk

bomenrijen

schages en weilanden van Reigersbergen. Richting

ver. Om er bij te kunnen moest eerst een brede strook

wegens achterstallig onderhoud spontaan doorbrak,

verstoord. Vette klei is

Benoordenhoutseweg treffen we aan die zijde de tuin

bosschage wijken. Ingrijpend werk dat zichtbaar veel

zijn alle hoogheemraadschappen bezig om de oevers

zeer voedselrijk, terwijl

van het automobielmuseum.

onrust veroorzaakte bij de vogels in het park die, vooral

van hun boezemwateringen te verzwaren. Zo ook in

de humeuze zandbo-

na de recente ingrijpende renovatie op landgoed Mar-

Marlot aan de veenzijde van het land. De oplossing

dem van Marlot juist

lot, juist de rust van deze bosjes hadden opgezocht.

voor de ander kant van de sloot was lastiger, want

voedselarm is.

daar staan bomen langs de oever. De oplossing werd

bodemsoorten hebben

gevonden in ophoging van het fietspad, dat nu als

een heel andere plan-

dijkje dient.

tengroei. De aannemer

Plasdrasoever werd dijkverzwaring

Het afgraven van de slootkanten leek echter op een
ecologische verbetering. De kraanmachinist groef
eerst een glooiend profiel in de humeuze oever waarbij
zelfs een plasdrasoever ontstond. Dat zag er veelbe-

Ecologische verstoring

ernstig

Beide

heeft nu al gras ingezaaid en straks kunnen

Tot zover zit er een logische uitleg aan het verhaal.

we hoog opschietend

lovend uit. Die plasdrasoever zou ook ruimte geven

Maar wie schetste onze verbazing toen de aannemer

fluitenkruid en brand-

aan extra waterberging tijdens langdurige en heftige

de overgebleven klei ook tussen de bomen langs het

netels langs het fietspad

regenbuien. De enige onlogica was dat hier een eco-

fietspad stortte. Marlot ligt op een oude strandwal en

verwachten. Die verdrin-

logische oever aan de schaduwzijde werd aangelegd.

de bodem van landgoedpark bestaat voor het groot-

gen dan de paddenstoe-

Enkele weken later werd duidelijk dat de wens voor

ste deel uit zand met een toplaagje van humus. Als

len en kleinere boskruiden die zo kenmerkend zijn voor

Foto boven:

natuurverbetering ons op het verkeerde been had

je daar een kleilaag overheen legt, zal dat de onder-

de bosgrond van Marlot.

gezet. Op dat moment reden vrachtwagens vol vette

grond afsluiten en kan regenwater niet meer in de

klei over het fietspad en werd de afgegraven oever

bodem wegzijgen. Deze vette klei wordt langs de

De AVN heeft zowel groenbeheerder als stadsecoloog

volgestort en opgehoogd tot een massief dijkje. Niks

kades gebruikt als technisch middel om water buiten

en Delfland geattendeerd op deze ecologische versto-

geen plasdrasoever, maar een steil glijbaantje van

te sluiten. De kluiten van diezelfde klei die nu los tus-

ring. Delfland gaf als verklaring dat het hier uitsluitend

Aan weerskanten van het fietspad
ligt vette klei gestort boven op de
kwetsbare bodemvegetatie van het
landgoedpark. De klei is inmiddels
verspreid en ingezaaid met gras.

waterwerende klei.

sen de bomen liggen, zullen straks door de regen wor-

om een technische ingreep gaat. Er is daarbij niet gelet

den uitgesmeerd tot een afdichtende sliblaag. Dat

op ecologische aspecten. Een technische ingreep uit

Bedreigd bij extreem hoog water

10

Deze doodlopende sloot staat rechtstreeks in verbin-

is om twee redenen niet goed voor de natuur langs

hoofde van een bepaling uit het Keur (waterveiligheid)

Navraag bij gemeente en het hoogheemraadschap

het fietspad. Allereerst lopen de oude bomen risico

heeft voorrang boven andere regelgeving. Als AVN wil-

wees uit dat het hier om een standaard dijkverzwa-

om natte voeten te krijgen als regenwater langdurig

len we daarover nog graag met de betrokken ambte-

ring gaat langs de boezemwateringen van Delfland.

op die kleilaag blijft staan, ze kunnen daaraan dood

naren in discussieu
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Biodiversiteit laat de groene stad leven
‘Groen kleurt de stad’: dat is de titel van het beleidsplan voor het Haagse
groen, dat de gemeenteraad in 2005 heeft vastgesteld. Het plan loopt van
2005 tot 2015. Wat heeft het ons opgeleverd?

Door: Maarten Smies
Tekeningen: Jaap Lemstra

als motto ‘Gebruiksnatuur’. De AVN wil natuurlijk niet

groen van andere eigenaars en dat zijn niet alleen tui-

wat smal uitgevallen en dat geldt ook voor de verbin-

dat alle natuur als zodanig zal worden bestempeld

nen van particulieren maar ook volkstuincomplexen,

ding tussen Den Haag en het Groene Hart.

want dat zou de dood in de pot zijn.

voor het grootste deel toegankelijk voor publiek.

De groene recreatieve verbinding die de Zweth- en

Essentieel is het belang dat het beleidsplan hecht aan

Het plan beschrijft een aantal waarden van het groen:

Vlietzone vormt, is in principe robuust, maar staat nu

duurzaamheid in inrichting, beheer en onderhoud van

H

recreatief, educatief, natuurwaarde op zichzelf, cul-

onder druk bij voorbeeld door de Rotterdamse baan

het groen. Dat belang van duurzaamheid strekt verder

et was destijds een bijna alomvattend en ambi-

tuurhistorisch en ruimtelijk. De kunst is om in het

en reconstructie van de aansluitingen van de A4 en

dan de einddatum van ‘Groen kleurt de stad’. Het is ook

tieus plan. Het beleidsplan biedt een kader voor

beheer een goed evenwicht te vinden om die waar-

A12 bij het Prins Clausplein. Maar in het noorden op

een basisvoorwaarde voor het behoud en de bevorde-

duurzame inrichting, beheer en gebruik van het groen,

den te behouden en te bevorderen. En dat betekent

het grensgebied tussen Den Haag en Wassenaar vor-

ring van biodiversiteit in de stad; een onderwerp dat

waarbij er sprake zou moeten zijn van een gezamen-

kiezen welke waarden in welke groengebieden voor-

men de landgoederen een sterke, goed beschermde

in het beleidsplan impliciet is inbegrepen, maar niet

lijke verantwoordelijkheid van beheerder en gebrui-

rang moeten krijgen en op welke manier je ze het best

verbindingszone. Wel is het treurig dat de Noordelijke

expliciet als ambitie is uitgewerkt.

kers. Ook was het bedoeld als raamwerk voor keuzes

toegankelijk kunt maken om dat te bereiken. Want het

Randweg weer zo’n harde barrière vormt naar de Hor-

bij ruimtelijke ingrepen die gevolgen hebben voor het

kan niet zo zijn dat alle waarden overal even belangrijk

sten ten oosten van de Rijksstraatweg N44.

groen in de stad en bij veranderende maatschappelijke

zijn.

ontwikkelingen die invloed hebben op de functies van
het groen.

Praktisch plan

12

recreatieve verbinding Kijkduin – Midden-Delfland is

Wat gaan we nu doen?

De AVN vindt dat het beleid van ‘Groen kleurt de stad’
Het is opvallend dat in de duinzone de verbindingen

moet worden voortgezet omdat de gewenste ambities

naar het groen buiten Den Haag, met name naar de

en doelstellingen niet zijn veranderd. Ook geloven wij

‘Groen kleurt de stad’ besteedt veel aandacht aan het

waterwingebieden Solleveld en Meijendel en Kijfhoek

dat continuïteit van beheer een basisvoorwaarde is

Groengebieden verbinden

verbinden van groen. Het wijk- en buurtgroen kun

en Bierlap goed functioneren, maar dat de verbinding

voor behoud en de bevordering van de biodiversiteit

Tegelijkertijd is het een heel praktisch plan. Den

je ook beschouwen als corridors tussen de grotere

tussen West- en Oostduinen op het grondgebied van

in de stad.

Haag kent veel verschillende soorten groen, die zijn

groengebieden. Waterlopen en waterpartijen vormen

Den Haag ontbreekt.

We zien nog wel een aantal uitdagingen: hoe krijgen

aangeduid als: de grote groen gebieden, het wijk- en

de blauw-groene dooradering. Dat neemt natuurlijk

buurtgroen, straatbomen, monumentale bomen,

niet weg dat er in de loop van de tijd in de stad enorme

waterlopen en groen van andere eigenaars. De grote

barrières zijn opgeworpen tussen de groengebieden

groengebieden zijn bijvoorbeeld het Haagse binnen-

Visionair

we het groenbeheer weer onder ecologische controle nu het aan groenaannemers wordt uitbesteed?

Het beleidsplan voor het Haagse groen is een visio-

Hoe voorkomen we dat de ‘knippen’ in de keten van

in de vorm van wegen, viaducten, kades en dergelijke.

nair document. Natuurlijk paste het in de geest van de

beleidsontwikkeling, planning van beheer en de uit-

duinbos, de landgoederen bij het Benoordenhout en

Dat maakt het moeilijk voor planten en dieren om

tijd, waarin de landelijke Ecologische Hoofd Structuur

voering ervan, de kwaliteit en consistentie daarvan

in Marlot en Ockenburg, het Zuiderpark, Madestein

van het ene naar het andere groengebied te komen.

werd bedacht en vorm gegeven. De Stedelijke Groene

belemmeren? Hebben de groenbeheerders ‘Groen

en De Uithof. En dan zijn er natuurlijk de Natura

Voor sommige soorten dieren die we allemaal kennen,

Hoofdstructuur is daarvan een duidelijke afgeleide en

kleurt de stad’ wel voldoende op hun netvlies? We

2000-gebieden Westduinpark en Wapendal. Haagse

zoals de huismus en de eekhoorn betekent dit dat de

legt daarmee de nadruk op het verbinden van natuur-

willen biodiversiteit nadrukkelijk als ambitie en doel-

Bos en Park Sorghvliet zijn in bezit van ander overhe-

populaties te klein worden om op een gezonde manier

en groengebieden, ook naar de omgeving van Den

stelling opgenomen zien.

den en vallen niet onder dit plan.

verder te leven.

Haag. Het plan hangt intern goed samen. Het legt

Daartussendoor loopt het wijk- en buurtgroen inclu-

En dan hebben we het alleen nog maar over verbindin-

ook nadruk op gebruik van het groen en de gebruikers

De AVN werkt nu aan een meer volledige beoordeling

sief water zoals de Haagse Beek, de Vliet en de grach-

gen op het grondgebied van Den Haag. Het beleids-

ervan. En dat past helemaal in deze tijd nu Staatssecre-

van ‘Groen kleurt de stad’ en het vervolg daarop. Daar-

ten, ook in de nieuwe stadsdelen. En dan is er nog het

plan kijkt ook verder naar buiten. De blauw-groene

taris Dijksma een beleidsnota heeft uitgegeven met

over leest u later meer in Haagwindeu
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Van de portefeuillehouders

Van de portefeuillehouders

Oh, oh, Kijkduin – die mooie badplaats tussen de duinen

O

p 18 december is het dan eindelijk zover: het in 2009

duinsestraat op zomerse dagen vol staat met ronkende

Investeerder wil stukje
Doornduin snoepen

opgestelde en o zo mooie Masterplan Kijkduin wordt,

auto’s die één van de drie parkeergarages in willen. Maar ook

Er is een nieuwe projectontwikkelaar voor de oude Nebo-

vertaald in het bestemmingsplan Kijkduin-Ockenburg, vast-

dat voorstel is, voor zover wij het nu kunnen inschatten, wei-

vestiging aan de Scheveningseweg. Op zich een goede zaak,

gesteld in de gemeenteraad.

nig kansrijk, hoewel een aantal partijen het hebben opgepikt.

want de al jaren leegstaande gebouwen staan nu te ver-

Iedereen was en is het er over eens dat Kijkduin-bad een

14

kommeren. Op de plek van het hoofdgebouw komen nieuwe

opknapbeurt kan gebruiken. Dus alle belanghebbenden

Een ander gevolg van het nu op tafel liggende bestemmings-

zorgappartementen. Om te kunnen voldoen aan rendement

hadden er, samen met de gemeente, voor gezorgd dat er een

plan is dat de stikstofinstroom in de naastgelegen Natura

en moderne wooneisen is het nieuwe gebouw tien meter

mooi plan op tafel kwam. Kijkduin-Bad zou woningen en

2000 gebieden veel te hoog wordt. Vooral de Westduinen

winkelruimte krijgen, meer dan nu, maar er zou uit het zicht

krijgen het zwaar. Als gevolg van het bestemmingsplan Sche-

– gratis – geparkeerd kunnen worden. Om de verdichting te

veningen Haven moest er al afgeplagd worden om de extra

compenseren zou een brede strook groen tussen Kijkduin-

stikstof weer weg te halen en weinig verrassend is dit ook

Bad en de rest worden gecreëerd, door de sterflats aan te

nu de enige werkzame maatregel die nu wordt voorgesteld.

kopen en af te breken. Ook de voor fauna onneembare bar-

Mountainbikeroutes door duinen en Uithof

verder naar achteren gepland dan de huidige bebouwing. Het
probleem is dat er dan een flink stuk van het achterliggende

In ieder geval is het de paarden achter de wagens spannen.

A

Doornduin moet worden afgegraven dat net met zijn hoog-

Mountainbiken is een groeiende sport die zowel individueel als in groepen en clubs

stedelijke omgeving is, kijkt de AVN met argusogen naar deze

rière Haghe Duyn zou worden afgebroken en vervangen door

Eén van de andere voorgestelde mitigerende maatregelen,

wordt beoefend. De bikers zoeken graag hun weg over ongebaande paden. Hoe

zandsnoeperij. Wordt vervolgdu

kleinere losstaande eenheden.

begrazen, is eerder hilarisch te noemen, als je bedenkt waar

lastiger het traject, hoe uitdagender ze het vinden. In de duinen kom je ze dan

De AVN had deze groene zone voorgesteld in een speciaal

een rund of schaap de afgegraasde stikstof weer deponeert.

ook op de meest uiteenlopende plekken tegen, ook in de gesloten gebieden en

gemaakte studie en iedereen was het ermee eens: Kijkduin-

Het extra afplaggen moet ook nog eens uit het normale

dwars door de natuur. De boswachters van Dunea hebben er vaak een harde dob-

Bad zou ondanks de verdichting een kleine gezellige fami-

onderhouds budget komen, waarmee de gemeente haar

ber aan om de bikers tegen te houden en te verbaliseren, want deze activiteiten

liebadplaats blijven. Juist doordat het letterlijk omringd zou

plicht om het Natura 2000-gebied in stand te houden wel

zijn volstrekt illegaal. In de grote groengebieden van Den Haag worden ze ook

worden door de duinen. De groene zone zou een extra ver-

heel erg licht opneemt. Er zijn wel wat kale zandduinen

steeds vaker gesignaleerd. Er ligt nu een officiële aanvraag bij de gemeente voor

sterking worden van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur.

gecreëerd, maar je kunt toch moeilijk het hele Westduinpark

de aanleg van een 3,5 km lang bikers-parcours dwars door recreatiegebied de Uit-

Helaas ziet de gemeente in het bestemmingsplan af van

afplaggen en de rest vol zetten met koeien.

hof met een optie om deze route door te trekken naar Madestein en Ockenburgh.

het wegbestemmen van de sterflats, zelfs niet op termijn,

Ook het Atlantic Hotel wordt flink groter. Een hoge toren blijft

De gemeente heeft deze aanvraag informeel ter beoordeling neergelegd bij de

zoals de AVN had voorgesteld. De sterflatbewoners klagen

gelukkig uit, maar de daklijn wordt zo hoog als het hoogste

natuurverenigingen. Hoe gaan we hier mee om? De aanleg van een officieel track

nu – terecht - dat er voor hun ogen een blinde muur komt te

punt van het gebouw nu en het zicht vanuit de Westduinen

zou de bikers faciliteren en zo het illegale wildrijden voorkomen. De AVN heeft

staan omdat de nieuwe badplaats flink hoger wordt. Met een

wordt er dus niet beter op.

daar een andere mening over. Als je op de webforums van bikers kijkt, dan lees je

groene zone was dat geen enkel probleem geweest, omdat

Maatregelen om de lichtuitstraling richting natuurgebied

dat de behoefte om zelf een ongebaand pad te zoeken heel groot is. Vaste tracks

het terrein al flink heuvelachtig is.

te verminderen neemt de projectontwikkelaar op vrijwil-

zullen vooral groepjes aantrekken die er trainingen en wedstrijdjes organiseren. De

De AVN heeft nog een poging ondernomen om de Kijkduin-

lige basis. Niets wordt in het bestemmingsplan vastgelegd,

natuur ondervindt daar veel verstoring van. Zeker gedurende het broedseizoen. De

sestraat te laten overkappen en daardoor achter de sterflats

hoewel de gemeente daar het volste recht toe heeft. Hopelijk

vraag voor de Uithof hebben we voorlopig afgewimpeld met de mededeling dat er

langs nog een klein soort ecologische verbindingszone te

zullen de aangekondigde shutters aan de duinkant hun werk

eerst een volledig flora- en faunaonderzoek moet plaatsvinden. Met die boodschap

creëren. Dat zou er ook voor zorgen dat verkeersstromen

doen. Als dat niet zo is, heeft Den Haag geen enkele mogelijk-

gingen de bikers weer naar huisu

gescheiden worden en voorkomen dat de kop van de Kijk-

heid iets aan de verstoring van vooral vleermuizen te doenu

l geruime tijd wordt er vanuit de wielersport druk uitgeoefend op beheerders

ste piek aan de bebouwing grenst. Omdat het Doornduin

van natuurterreinen om one-way tracks uit te zetten in hun natuurgebieden.

een van de laatste stukjes echte duinnatuur is binnen deze
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Vrijwilligers in beeld

De stadsvogeldeskundige

“De gemeente moet met zo’n

Natuurbescherming in Den Haag is vrijwilligerswerk. Binnen de AVN, maar
ook bij de Haagse Vogelbescherming en de KNNV zijn actieve vrijwilligers
bezig met de natuur in de stad. Ze hebben allemaal hun eigen specialiteit en
zetten hun kennis in om knelpunten in het natuurbeleid van de gemeente
op te lossen. Dit keer spreken we Martin van de Reep, stadsvogeldeskundige.

Door: Aletta de Ruiter

meer vogeldeskundigen die zich inzetten voor specifieke bescherming, maar ik ben van beroep bouwkundige en in combinatie met mijn vogelkennis ben
ik momenteel wel de enige in Den Haag die zich pro-

heb ik nu bijna 100 % succes bij mijn stadsvogelpro-

van Duindorp en het Norfolkterrein migreren. Met de

jectmatig bezig houdt met stadsvogels. Ik wissel ook

jecten. Veel aannemers zijn enthousiast om preventief

nieuwe bouwplannen voor het Norfolkterrein dreigt

informatie uit met andere deskundigen in het land.

neststenen voor gierzwaluwen in te bouwen”.

echter ook die populatie te decimeren. Daar heb ik

M

Stichting De Witte Mus in Andijk pakt het nog veel

vogelaar maar sinds zijn pensioen in 2012 gaat

de achteruitgang van de huismus en in Amstelveen

“Een huismus leeft in groepen en alleen een groep van

mijn argumenten. Dat geeft al aan dat het probleem

een groot deel van zijn tijd op aan de bescherming van

zit de Vereniging Gierzwaluwbescherming Nederland.

minimaal 30 tot 50 exemplaren heeft een duurzame

niet wordt gekend. De gemeente heeft sowieso moeite

stadsvogels. Onder stadsvogels verstaan we die vogel-

Ook allemaal vrijwilligerswerk”.

overlevingskans. Alle groepen die kleiner zijn, zie je

met deskundigheid vanuit een individueel persoon.

langzaam uitsterven. De groep is behoorlijk plaatsge-

Daarom presenteer ik me ook als stadsvogeldeskun-

artin van de Reep is zijn hele leven al actief

groter aan en doet wetenschappelijk onderzoek naar

soorten die puur afhankelijk zijn van de bebouwde
omgeving. Dat zijn er niet zoveel. Eigenlijk rekenen

Is je aanpak succesvol ?

Wat heeft die huismus nodig ?

aandacht voor gevraagd bij de gemeente. De betrokken ambtenaren waren niet direct enthousiast voor

bonden. De actieradius is ongeveer 300 meter, binnen

dige namens de Haagse Vogelbescherming. Dat geeft

“Je moet er een beetje eigenwijs voor zijn om altijd

die cirkel moet alles aanwezig zijn wat de vogels nodig

al meer onderhandelingskansen”.

tuurvolgers. Ze maken hun nesten het liefst onder de

maar tegen de stroom op te willen roeien. Het kost

hebben en dat zijn verschillende schuilplekken, broed-

dakpannen of in kieren van dakoverstekken. De dak-

moeite om de bouwwereld en ook gemeenteambte-

gelegenheid, voedsel, water en een stofbad voor de

hoogte van de portiekwoningen in de vooroorlogse

naren ervan te overtuigen dat we rekening moeten

dagelijkse hygiëne. Als een van die vijf elementen weg-

woonwijken zijn subliem geschikt voor de gierzwaluw.

houden met de vogels in de stad. Van oudsher was

valt, is de groep ten dode opgeschreven. Mussen broe-

terecht bij het bedrijf dat voor de gemeente de flora-

de natuur vanzelf aanwezig. De mensen hebben daar

den onder dakpannen, het zijn zaad- en insecteneters,

en faunatoets doet. En die mensen herkenden mijn

door de eeuwen heen alleen maar van geconsumeerd.

ze hebben zoet water nodig en moeten zandplekjes

verhaal en hebben mijn advies meegenomen. We

“Sinds we onze huizen zo goed mogelijk renoveren

we alleen de gierzwaluw en de huismus tot de cul-

En hoe loopt het nu ?

“Na flink aandringen bij de projectleider kwam ik

Ingemetselde gierzwaluwkasten
in de nieuwbouw van de
Plaspoelstraat in Leidschendam

Hoe groot is de noodzaak ?

Vogelbescherming kreeg pas 100 jaar geleden voor het

hebben voor hun stofbad en het allerbelangrijkste, bij

zijn nu bezig met preventieve voorzieningen. Zo lang

en isoleren, is er in gebouwen geen plaats meer voor

eerst aandacht. Nu de steden steeds groter en compac-

al die functieplekken moet er binnen 2,5 meter schuil-

mogelijk behouden van bestaande schuilgelegenheid,

foto: M. v.d. Reep

medebewoning door deze vogels. Ook vleermuizen

ter worden, moeten we actief aan de slag om de dieren

gelegenheid zijn, want de mus is zeer gevoelig voor

alvast nieuwe groenvoorzieningen aanleggen. Zorgen

raken daardoor veel overwinteringsplekken kwijt. Het

in de stad hun plaats te laten behouden. Dat vraagt om

predatie”.

dat er altijd zoetwater beschikbaar blijft. Het is een

is dus belangrijk om aandacht te vragen voor speciale

kennis. In het groenbeheer moet er rekening worden

aanpassingen. Ik vraag al een jaar of tien aandacht

gehouden met rust- en nestplaatsen van vogels. Als

voor het verdwijnen van nestgelegenheid van gier-

je overal de struiken weghaalt, blijft er weinig schuil-

zwaluwen en sinds enkele jaren de populaties van de
huismussen achteruithollen ook voor die soort.”

Ben jij de enige stadsvogeldeskundige ?

“Nee, bij de Haagse Vogelbescherming zijn natuurlijk

16

reddingsplan goede sier gaan maken”

Hoe is de stand in Den Haag ?

meerjarenpuzzel die gedurende de gehele bouwperiode een eigen onderhoud vergt. Het is dan ook de

“Beide soorten gaan achteruit maar de Haagse huis-

moeite waard om dit reddingsplan voor de huismus-

gelegenheid over. Voor specifieke stadsvogels moet

mussen zijn er heel slecht aan toe. De populaties in

sen op de voet te volgen en de opgedane kennis te

er iets aan het gebouw worden gedaan om ze een

de stad zijn heel erg versnipperd en klein. Eigenlijk

delen met andere steden. De gemeente moet met zo’n

overlevingskans te geven. Door de vele nieuwbouw

hebben we nog maar één levensvatbare populatie in

reddingsplan goede sier gaan maken ! Gelukkig is de

en herinrichtingen is het momenteel dweilen met de

Scheveningen. Daar zitten op het Norfolkterrein nog

verstandhouding met de beleidsambtenaren inmid-

kraan open, maar na de eerste moeizame contacten

100 exemplaren die tussen antennepark, de hofjes

dels sterk verbeterd"u
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Quickscan natuurwaarde is farce

AVN aan de app-wandel

Om de aanwezigheid van beschermde plant- en diersoorten in landgoed Oosterbeek vast te

Onlangs heeft de AVN een wandel-app gelanceerd. Deze nieuwste digitale

stellen heeft de Gemeente Den Haag een onafhankelijk ecologisch adviesbureau opdracht

informatiebron van de vereniging is gratis beschikbaar in de Apple App Store.
Door: Jos Verhoef

gegeven een zogenaamde ‘quickscan’ uit te voeren. Dat gebeurde op 26 juni en 15 augustus 2013.

V

ia deze app zijn inmiddels twee bijzondere groene

I

stadswandelingen te volgen. Wie met iPhone of

iPod op stap gaat, kan de routes makkelijk downloa-

neemt. Van de zoogdieren ontbreken waarnemingen

oude bomen die de gemeente graag wil vervangen

van eekhoorn, bruine rat, bosmuis, bosspitsmuis, rosse

den. Voor een applicatie van Android-toestellen moe-

door jonge exemplaren. Het herstelplan heeft als doel

woelmuis en egel. Voor vlinders en libellen meldt de

ten de liefhebbers nog even wachten, daar wordt nog

het landschapspark in de oude glorie te herstellen maar

quickscan dat het biotoop ongeschikt is omdat ze niet

aan gewerkt.

het is overduidelijk dat dit ten koste gaat van de natuur.

zijn waargenomen. Maar inventarisaties van andere

Door hun ouderdom hebben de eiken een hoge eco-

deskundigen geven minstens zes soorten dagvlinders

logische waarde. De AVN heeft al aangetoond dat het

en zeven soorten libellen en juffers in het gebied.

Hoe gebruikt u de wandel-app?

Als u de app heeft geïnstalleerd, kunt u een wandeling

vervangen van oude eiken voor jonge geen zin heeft

kiezen en ter plaatse met uw iPhone in de hand langs

omdat de levenskans van nieuwe aanplant, bij gebrek

Het adviesbureau trekt de conclusie dat de land-

alle punten van de wandeling gaan. Op een routekaart

aan voldoende licht, miniem is. Het tweedaagse eco-

schaps-ingrepen geen negatieve effecten zullen heb-

kunt u zien waar u bent, wat het dichtstbijzijnde infor-

logische onderzoek moest de huidige natuurkwaliteit

ben op de licht beschermde planten en dieren en

matiepunt is en hoe u verder moet wandelen. Aan-

in beeld brengen, maar de uitkomst is ver beneden de

niet tot vernietiging van populaties zullen leiden. De

maat.

zwaar beschermde soorten worden buiten beschou-

gekomen op de gemarkeerde punten krijgt u in het

u de app kunt gebruiken. Die weten vast wel hoe de

scherm van uw iPhone of iPod informatie te lezen over

applicatie moet worden gedownload en gebruikt. Leuk

landschap, historie en andere bijzonderheden. In de

idee om samen met de jeugd te gaan app-wandelen.

komende maanden zal het aantal wandelingen regel-

App downloaden?

matig worden uitgebreid.

bureau stelt dat mitigerende maatregelen en onthef-

planten lopen niet weg. Wat betreft de dieren is het

fingen overbodig zijn. “Er kan volstaan worden met

echter een ander verhaal. Verstopt of even niet in zicht

het ongeschikt maken van de biotoop voor bepaalde

Zoek in de Apple App Store naar AVN of klik direct op

betekent niet dat de gewervelden en ongewervelden

soorten en niet werken tijdens het broedseizoen”. Aan

onderstaande link. U kunt ook met uw iPhone inzoo-

niet aanwezig zijn. Als het adviesbureau vervolgens de

de wettelijke eis zou dan zijn voldaan. Volgens de letter

vijf kilometer en voeren over goed begaanbare paden.

men op de QR code (de vierkantjes met het AVN logo

conclusie trekt dat het biotoop ongeschikt is omdat

van de wet is er echter niet voldoende zorg getoond

Op dit moment zijn er twee routes beschikbaar:

in het midden) op deze pagina.

diersoorten niet zijn waargenomen, slaat het de plank

omdat er niet zorgvuldig is geïnventariseerd.

•

de Paraboolduinwandeling door het Haagse bin-

Om de wandeling rustig thuis na te lezen, kunt u

volkomen mis. In werkelijkheid komen er in landgoed

nenduinbos en

terecht op onze website www.avn.nl. Op de voorpa-

Oosterbeek volop beschermde diersoorten voor. Uit

Deze quickscan is dus gewoon natte vingerwerk en

de Uithofwandeling in recreatiegebied De Uithof.

gina staan links naar de wandelingen. Kijk vooral ook

officiële waarnemingen van de Haagse Vogelbescher-

geeft een totaal verkeerd natuurbeeld van het gebied.

eens op onze Facebookpagina (www.facebook.com/

ming (HVB) blijkt dat er tenminste drie zogenaamde

De eekhoorns die in Oosterbeek leven, zouden ern-

Voor de jongere generatie

avnnatuur) en ‘like’ ons, of volg AVN op Twitter (@avn-

Rode Lijstsoorten permanent aanwezig zijn (appelvink,

stig honger lijden als de oude eiken allemaal worden

Veel oudere AVN-leden zijn waarschijnlijk nog niet zo

natuur).

kleine bonte specht, groene specht). De HVB noemt

gekapt. Zomereiken produceren immers na hun zeven-

digitaal geëngageerd. Behoort u tot die groep, dan

De app is gemaakt door Marten Tamerius in samen-

in haar inventarisatierapporten standaard 23 soorten

tigste pas eikels. En ook de zwaar beschermde spech-

heeft u mogelijk kinderen of kleinkinderen met wie

werking met webbouwer Cerium bvu

broedvogels terwijl het adviesbureau er slechts 7 waar-

ten kunnen in jonge bomen geen nestholtes hakkenu

https://itunes.apple.com/nl/app/avn/id928369780?mt=8

Door: Frederik Hoogerhoud

wing gelaten omdat die niet zijn waargenomen. Het
Het vaststellen van de flora is een eenvoudige opgaaf,

De wandelingen hebben een lengte tussen de drie en

•

18

n Oosterbeek liggen enkele eikenlanen met 150 jaar
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De tulpenboom

Foto linkerpagina:

Liriodendron tulipiferum		

Vooral in een koude herfst kleuren de bladeren prachtig geel

Deze uitgesproken parkboom komt, zoals zo vele andere boomsoorten, uit

Tekst en foto’s: Jaap van Loenen

Amerika. Noord-Europa, en zeker ons land, is arm aan inheemse boomsoorten.
In dat laatste geval spreken wij van autochtonen, de boomsoorten die of op
één of andere manier de ijstijden overleefden, dan wel kort daarna op eigen
kracht zijn teruggekeerd. Daarvan zijn er maar heel weinig.

als warmte. Bij ons verkiest hij de wat warmere stre-

Foto’s rechterpagina:

doeleinden geschikt is. In de handel is dat bekend

ken, hoewel hij goed winterhard is. Hij kan een res-

onder de naam ” Yellow Poplar”, ook wel “ Amerikaans

pectabele leeftijd bereiken want van de rond 1650 in

Bloem, blad en zaaddoos van de tulpenboom zijn zeer kenmerkend van vorm

populieren”. Niet dat de boom ook maar iets met

Engeland ingevoerde exemplaren zijn er nog steeds

daarbij echter tegen gehouden door bergketens, de

populieren te maken heeft, maar de structuur van

een paar in leven. Door de vlezige kwetsbare wortels

Alpen en de Pyreneeën en ook de Middellandse Zee, die

het hout lijkt er een beetje op en de term “Tulpenbo-

zijn ze wel moeilijk te verplanten. Er moet dan altijd

in de breedte liggen en voor veel soorten een onover-

menhout” ligt blijkbaar niet goed in het gehoor bij de

een grote kluit omheen zitten. In Zorgvliet/Duinoord

komelijke hindernis vormden.

houthandel.

zijn recentelijk enkele tulpenbomen geplant en

In Amerika liggen de Rocky Mountains in de lengte-

Een bijzondere bladvorm

T

richting. Daarlangs konden de bomen dus naar het

in de andere zijn gevallen. Met name in Noord-Ame-

De tulpenboom maakte deel uit van gigantische wou-

Deze bladvorm is uniek. Op volwassen leeftijd zijn er

rika bleek een enorme rijkdom aan boomsoorten te

den die er destijds in het oosten van de Verenigde Sta-

ook de bijzonder mooie tulpvormige bloemen, die

zijn. Soorten, die in dezelfde klimatologische omstan-

ten en Canada waren. Hij bereikte enorme afmetingen.

overigens hoog tussen het dichte gebladerte zitten

digheden leefden als de onze en zoals later bleek, hier

Er zijn stammen bekend van 3 meter doorsnede !

en bijna niet opvallen. De lichte groene kleur daarvan

ook vaak goed konden aarden. Je vraagt je dan ook

Naarmate de bevolking toenam ging het echter net als

maakt het extra moeilijk ze van de bladeren te onder-

af waardoor er in sommige streken zoveel en hier zo

met de sequoiawouden in het westen. Er werden grote

scheiden. Later breekt er wat oranje door en worden

weinig soorten voorkomen. Temeer, daar uit archeo-

vernielingen aangericht. Respect voor levende wezens,

ze wat duidelijker zichtbaar. In de winter is de boom

logische vondsten steeds weer blijkt, dat er heel lang

die al duizenden jaren bestonden, was er gewoon niet.

moeilijker te herkennen. Opvallend is dan de fraaie

geleden ook hier veel meer soorten waren. In Europa

Immers, een boom was maar een boom en daarmee

slanke rechte stam en de lichtgrijze schors met korte

hebben de meeste de ijstijd niet overleefd; in Amerika

kon je doen wat je wilde !

spitse kruisende ribbels. Verder zijn er de platte knop-

deden ze dat wel.

Het is nog maar kort geleden dat men de waarde van

pen, die op een klein beverstaartje lijken.

oen men in de zestiende eeuw verre ontdekkingsreizen ging maken waar ook biologen en tekenaars

bij betrokken waren, moeten die van de ene verbazing

Geologische situatie

20

Hij groeit snel en produceert goed hout, dat voor vele

zuiden migreren, overleven en later weer terugkeren.

Een indrukwekkende boom

deze prachtige bossen ging inzien en er grote gebieden tot natuurreservaat werden verklaard. Pas vanaf

die zijn niet overal even succesvol aangeslagen.
Eenmaal gevestigd kunnen ze gelukkig wel een

Aan het blad is de tulpenboom gemakkelijk te herken-

stootje hebben en zijn ze echt een sierraad in

nen. Het lijkt een beetje op dat van de esdoorn, waar

onze parken. Ook in de herfst, want dan wor-

de bovenste lob schuin naar binnen toe is uitgeknipt.

den de bladeren, net als die van de ginkgo mooi
egaal geelu

Naam en voorkomen

Een mogelijke verklaring is de geologische situatie. We

die tijd is er veel behouden gebleven. Intussen was er

De wetenschappelijke naam Liriodendron verwijst

kunnen ons voorstellen, dat de afkoeling in de ijstij-

echter al heel wat onheil geschied en van die grote

eigenlijk naar de lelie. Het achtervoegsel tulipiferum,

den heel langzaam verliep. Daardoor kregen de bomen

sequoia’s zijn er maar weinig over. Dit geldt ook voor

tulpdrager, is hier functioneel, want de bloemen lij-

de mogelijkheid om voor het opdringende poolijs uit

de tulpenboom, die overigens nog wel ruim vertegen-

ken echt op tulpen. In Amerika groeit hij van Nova

op tijd zuidwaarts te ‘verhuizen’. In Europa werden ze

woordigd is.

Scotia tot Florida en trotseert daar dus zowel koude
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Contactgegevens

Van de bestuurstafel

Portefeuillehouders AVN

Jaap Lemstra tekent

In dit nummer wordt u getracteerd op de eerste pen-

Midden-Delflandvereniging

Jos Verhoeff

gen van de juiste accenten geeft een pentekening een

Tim de Frel

beter beeld van de werkelijkheid dan een foto, mits op

Fer von der Assen

de juiste wijze op papier gezet uiteraard. Dit vakmanschap is zeker aan Jaap toevertrouwd en het bestuur

De AVN onderhoudt al een aantal jaren goede con-

is ontzettend blij met deze waardevolle aanvuling.voor

tacten met de Midden-Delflandvereniging. Net als de

Haagwinde.

AVN spant deze vereniging zich in voor het behoud van

Menig Hagenaar zal Jaap goed kennen, want hij was 32

het karakteristieke landschap met zijn natuurwaarde.

jaar lang verbonden als docent tekenen aan scholen-

Daarnaast is de vereniging ook belangenbehartiger

gemeenschap De Populier. Een periode die hij in 2012

voor de agrarische sector in de streek en spant ze zich

afsloot toen hij met prépensioen ging.

actief in voor natuurvriendelijke recreatie.

Geboren en getogen is Jaap

Voor 2015 zijn er plannen om de banden nog wat nau-

echter op Texel. Na de mid-

wer aan te halen tot het niveau van samenwerking.

delbare school probeerde

Er zijn voorlopig vier projectideeën die tot uitvoering

hij eerst een studie sociolo-

kunnen komen.

gie maar stapte na een jaar

Dat zijn:

over naar de Minerva aca-

• het voeren van een lobby bij de provinciale politiek,

demie in Groningen voor

• het delen van artikelen uit de gezamenlijke kwar-

geen verkeerde keuze. De
redactie van Haagwinde
heet Jaap Lemstra van harte

Leijenburg

Caroline de Jong-Boon

Bart Achterkamp

taat is van verbluffende helderheid. Door het aanbren-

zijn talent en vakmanschap

Arnim van Oorschot

Daphne Nicolai

wijze brengt hij foto’s over in pentekening. Het resul-

een tekenopleiding. Gezien

Bewonersprojecten, West-/Oostduinen

Jaap van Loenen

Joost Gieskes

nevruchten van Jaap Lemstra. Op uiterst verzorgde

Door: de redactie

Aletta de Ruiter

taalbladen,
• het organiseren van een voorlichtingsproject in
Wateringseveld met excursies en
• mogelijk interesseren van elkaars leden in een
wederzijds lidmaatschap.

welkom en hoopt nog lang
en vaak gebruik te maken

In 2015 leest u in Haagwinde hoe de AVN daarop gaat

van zijn talentenu

instekenu

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
Marian Langeveld

Coördinatoren

Zoetermeer, Buytenpark

Jeugdbeleid en Scheveningen Noord

Bas Steenks

Boomzaken en kapvergunningen

Aletta de Ruiter

Vrienden van Ockenrode

Wil van der Poll
Fred Vorstman

Informatie kraam

Werkgroep Biodiversiteit

Bestuur AVN
Voorzitter:

Maarten Smies
Vicevoorzitter:
Jos Verhoeff
Secretaris:

Aletta de Ruiter

Penningmeester

Frits van den Boogaard
Ledenadministratie
Peter Huisman
Lid:
Tim de Frel

Deze uitgave wordt met een financiële bijdrage gesponsord door Zijlstra Drukwerk /Senz Grafische Media
www.groengeproduceerd.nl
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Kerstcadeautje ? 		 Leuk om te geven !

advertentie
www.anv-santvoorde.nl

€ 9,95 in de boekhandel of thuisbezorgd voor € 12,00 (incl. porto)
De natuur als

als je de moeite neemt te luisteren.

kunstenaar

zin en poëzie vier jaar gewerkt aan

Anne Elting heeft met passie, kunsteen gids die u een handje helpt met

Wie zijn ogen niet in zijn zak heeft

het ontdekken van de kunst in de

zitten, kan in de natuur kunst ontdek-

natuur. Inclusief citywandeling langs

ken die niet onderdoet voor wat er in

Haagse monumentale bomen.

Pulchri hangt. Anne Elting ging u voor

113 pagina’s vol kleurige natuurkunst.

en fotografeerde structuren van bast,
vormen van stam en tak en maakte

FiND Nature in the city, ligt voor 9,95

composities van bomen. Haar oog

te koop bij verschillende Haagse

viel op knobbels, knuisten en knoes-

boekwinkels, museum Meermanno

ten, bladeren, breuken en zaagsneden

en het VVV-kantoor Den Haag.

die vertellen van weer en wind, leeftijd en ziektes. De bast is de mantel

U kunt het ook bestellen bij AVN door

en de huid van de boom. Elke boom

overmaking van € 12,00 op

spreekt, geholpen door de wind, een

IBAN: NL06 INGB 00007388 58

eigen taal. Ratelpopulier, linde, eik

t.n.v. AVN Den Haag o.v.v. “FiND”

of abeel, ze klinken allemaal anders

en uw naam en adresgegevens.

Herdruk
DVD ‘Ooievaars Natuurlijk’
+

Vier historische Haagse
natuurfilms van
Jan van den Ende
en
Monique van den Broek

€ 10,-

(incl. verzendkosten)

te bestellen bij AVN door overmaking van
€ 10,00 op IBAN: NL06 INGB 00007388 58
t.n.v. AVN Den Haag
o.v.v. “Ooievaars” en uw naam en adresgegevens.

