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Laatste keer

H

et was dit keer moeilijk kiezen. Het is tenslotte de

gevoeld. En ook nu weer voel ik aan dat er voldoende

laatste keer dat ik op deze plaats in Haagwinde

aanwijzingen zijn om, zowel t.a.v. de werkwijze van de

mijn stukje mag schrijven. Vooral dat woord ‘tenslotte’

AVN, als die van de gemeente met voorspellingen te

in de vorige zin grijnslacht me nogal uitdagend toe. Zo

komen.

van ‘kom maar op met je verantwoording over je ruim
13 jaar voorzitterschap van een van de oudste natuur-

Zoals vrijwel altijd in het leven gaat het om macht, en

verenigingen van Den Haag’. Nou wist ik vrijwel direct

in de slipstream daarvan om geld. De politiek heeft

dat zelfs een eerste voorzichtige poging daartoe tot

aangegeven dat het zal streven naar een samenle-

Wijkpark De Horst, van hangjongeren naar vlinders

mislukken gedoemd zou zijn, want je doet het werk

ving, gekarakteriseerd als een participatiemaatschap-

binnen de AVN vrijwel altijd in gezamenlijkheid, en die

pij. Daar hoort ook een kleinere overheid bij en meer

12

Meld uw waarnemingen !

bestaat uit zo’n 30 tot 40 actieve vrijwilligers met een

macht voor maatschappelijke organisaties. Ik ver-

hoog en groeiend kennisniveau. En bovendien, op de

wacht dat als de gemeentelijke politiek de nieuwe

14

Zuiderpark, de cirkel wordt weer rond

AVN plak je niet gemakkelijk een etiket. We beheren

tijden goed verstaat, er (na 19 maart a.s.) meer college

geen natuurterreinen, doen niet (actief) aan natuur-

akkoorden op hoofdlijnen zullen worden afgesloten.

16

Actualiteiten portefeuillehouders

educatie noch aan veldbiologisch onderzoek. Wel aan

Dat biedt ruimte (meer macht) voor het maatschap-

voorlichting in Haagwinde en tijdens excursies.

pelijk middenveld mits aan tenminste twee voorwaar-

18

Paraboolduinwandeling

Nee, onze hoofdtaak is beïnvloeding van beleid als het

den wordt voldaan namelijk intensieve samenwerking

gaat om het groen en de natuur in de stad Den Haag

tussen gelijkgezinde partijen en het aanbieden van

en haar naaste omgeving. Soms werkt dat direct zoals

hoog gekwalificeerde visies. Aan die voorwaarden zal

bij bezwaren tegen kapaanvragen, maar meestal gaat

ook de AVN in de toekomst moeten voldoen. Dat is

het langs de stroperige, bureaucratische weg van voor-

een mooie uitdaging. En in feite heeft onze organisatie

overleg, zienswijzen en trommelen op een in beton

daartoe het afgelopen jaar met de presentatie van de

gegoten college-akkoord.

visie op het Haags binnenduinbos en het lange ter-
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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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mijnplan voor het landgoed Oosterbeek al de eerste
Door die hierboven geschetste werkwijze van de AVN

stappen gezet. Mede op basis van zulke visies bouwt

en tegenover die van de gemeente voel ik mij ontsla-

de AVN aan de noodzakelijke overtuigingskracht om

gen van die zelfbedachte plicht tot het afleggen van

zowel anderen tot samenwerking te verleiden, alsook

een persoonlijke verantwoording, maar ook van een

de gemeente te overtuigen dat een groene, natuurrijke

keuze voor opsomming van wat wel in die achterlig-

stad, zoals al elders overtuigend is gebleken, zorgkos-

gende 13 jaar door de AVN is bereikt. Niet bij achter-

ten kan beperken. Met groot genoegen zal ik deze ont-

uit kijken, maar juist blikken werpen in de (nabije)

wikkelingen vanaf de zijlijn gaan volgen.u

toekomst, daarbij heb ik mij altijd het meest thuis
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Frits Prillevitz
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Kijkduin – nieuwe verbindingszone ?
bestandsbehoud. Als dat gebeurt hoeven de flats niet

Vanwege de crisis heeft de gemeente Den Haag een groot deel van de plannen
voor de ontwikkeling van Kijkduin in de ijskast gezet. Maar nu blijkt dat in het
nieuwe bestemmingsplan alle bouwplannen uit het masterplan wél en de
sloop-voor-natuurbestemmingen níet doorgaan, ook niet in de toekomst. De
AVN vindt dat er met weinig moeite toch een ecologische verbindingszone
gecreëerd kan worden tussen het Westduinpark en de Westduinen.

meteen te worden afgebroken maar kan er geen vervangende nieuwbouw komen op het moment dat er
nen Den Haag de groen- en natuurgebieden die de

wel gesloopt gaat worden.

stad rijk is met elkaar te verbinden door de bestaande

Zoals het er nu voor staat, zal alleen de smalle vijf

verbindingszones, zoals de Haagse Beek, te versterken

meter brede groene strook achter de sterflats geschikt

maar ook door -waar dat mogelijk is- nieuwe zones

gemaakt worden als verbindingszone met een zand-

te creëren.

bodem met duinvegetatie. Dat is een tussenoplossing,

Nieuwe ecologische verbindingszone

Een groot probleem is natuurlijk wel dat zodra duin-

E

Toen de gemeente Den Haag in 2008 en 2009 het Mas-

fauna als zandhagedis hun weg door die smalle ver-

cologische verbindingszones worden lang niet

terplan Kijkdijn maakte, heeft de AVN hieraan kritisch

bindingszone gevonden heeft, ze klem loopt op het

altijd op hun waarde geschat, maar zijn extreem

meegewerkt. Het nieuwe plan schiep mogelijkheden

asfalt van de brede Kijkduinsestraat. Daar behoort dus

belangrijk om de natuur (ook in de stad) in stand te

om een belangrijke nieuwe verbindingszone tot stand

een constructie te komen die als ecoduct kan dienen.

beheersen mengeling van langzaam verkeer en auto’s.

Situatieschets van het huidige KIjkduin.

houden. Als je twee natuurgebieden met elkaar ver-

te brengen, namelijk een duinachtige zone tussen het

Aan de overkant van de Kijkduinsestraat ligt het com-

Dat autoverkeer zal in wachtrijen staan en langs elkaar

bindt door een ecologische zone, ook al is die relatief

Westduinpark en de duinen richting Monster. In het

plex Hagheduyn dat volgens het masterplan eveneens

heen moeten om te keren. Een zandhagedis haalt het

smal, dan wordt de waarde van flora en fauna in beide

masterplan zouden de ‘sterflats’ afgebroken worden

zou worden afgebroken.

niet in zijn hoofd om daar de straat over te steken.

gebieden veel groter dan voor de tijd dat de verbin-

en dat geeft mogelijkheden voor een brede ecologi-

In blauw de plaats waar de oplossing
voor de ingangen van de parkeergarages ligt. Rood omcirkeld de vijd
Sterflats en het complex Hagheduyn

ding er lag. Dat komt omdat er veel meer uitwisseling

sche duinzone achter Kijkduin-Bad.

kaart onder:

plaatsvindt wat weer goed is voor de genetische diver-

Vooral als ook de busbuffer verplaatst zou worden en

De AVN heeft uiteraard een zienswijze ingediend over

verbetering. De AVN pleit voor een andere oplossing:

Op de nieuwe bestemmingskaart krijgen de Sterflats en het
complex Hahgeduyn opnieuw
de bestemming wonen

siteit van beide gebieden en dus voor de gezondheid

de Kijkduinsestraat autoluw gemaakt. In het master-

het actuele ontwerpbestemmingsplan. Daarin stellen

De Kijkduinsestraat is ter hoogte van de Machiel Vrij-

van de flora en fauna. Het biologisch evenwicht wordt

plan is sprake van een ecoduct (oversteekplaats voor

we een oplossing voor die de verbinding tussen de

enhoeklaan acht meter lager dan ter hoogte van het

robuuster en heeft een langere overlevingskans.

dieren) over de Kijkduinsestraat. Zo bezien en gepre-

twee duingebieden toch wat robuuster maakt.

Deltaplein. Dat hoogteverschil kun je benutten door

Vandaar dat de AVN zich al jaren inzet om ook bin-

senteerd is dat een erg dure oplossing.

In de nieuwe badplaats komen een aantal gedeelte-

de ingangen van parkeergarages lager op de Kijkduin-

lijk verdiepte parkeergarages, één onder het nieuwe

sestraat aan te leggen. De rest van de omhooglopende

woongebied, één onder het herbouwde Hotel Atlantic

straat wordt dan veel smaller en verkeersluw en kan

In het bestemmingsplan zoals dat nu (2014) in behan-

en mogelijk nog één onder het Deltaplein. Deze par-

groen en faunavriendelijk worden ingericht zodat die-

deling is, staan de Sterflats tot onze verbazing gewoon

keergarages worden bekostigd door de projectontwik-

ren alleen een fietspad en een autoluwe straat moe-

aangewezen voor bewoning. Er blijkt geen geld te zijn

kelaars. In de meeste scenario’s komen de ingangen

ten oversteken. De kans op een succesvolle ecologische

om ze af te breken. Maar de aanwijzing tot wonen

van alle drie de parkeergarages uit op het begin van de

verbindingszone ligt met dit plan voor het oprapen.

betekent, dat ze ook in de toekomst niet afgebroken

Kijkduinsestraat. Daar is niet veel mis mee, behalve dat

De technische uitvoerbaarheid lijkt ook een haalbare

zullen worden, hetgeen niet overeenkomt met de

juist die kop van de Kijkduinsestraat een onmogelijk

optie.

afspraken in het masterplan.

druk verkeerspunt gaat worden met wachtende auto’s,

Beter zou het zijn om er een aanwijzing als natuurge-

kerende auto’s, kerende bussen, fietsers, moeders met

De AVN is op dit moment in overleg met de projectma-

bied van te maken, of minstens als groengebied met

wandelwagens en vaders met koelboxen. Een niet te

nagers om dit voorstel te toetsenu

Door: Jos Verhoeff

Natuurgebied met bestandsbehoud

4

maar beter dan geen verbindingszone.

Zandhagedis tussen de toeristen ?
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Het maken van die ingangen is eigenlijk het duurste
aan een parkeergarage. Daar liggen dus kansen voor

Kijkduinsestraat met een stroom aan
verkeer tijdens een zonnige zondag
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Oude eikenlanen voorlopig behouden
Er wordt hard gewerkt in landgoed Oosterbeek. Voor de uitvoering van het

beek is echter een Rijksmonument en moet daarom

groot-onderhoud worden beschoeiingen, paden, parkmeubilair en bosin-

hersteld worden volgens de principes van de Zocher-

richting vervangen. Betaald uit de compensatieregeling van de Amerikaanse

plan nodig. De architecten Zocher (grootvader, zoon en

ambassade die aan de overkant van de tankgracht wordt gebouwd.

landgoedstijl. Daarvoor is een aangepast beplantingskleinzoon) maakten graag gebruik van soortencombinaties van bomen die dan dicht bij elkaar werden
geplant. Datzelfde werd gedaan met beplanting uit de

Door: Aletta de Ruiter

O

struik- en kruidlaag. Vanuit zichtpunten ontstonden

hekwerk vernieuwd, beschoeiing vervangen, onge-

landgoed weer zijn originele structuur terug te geven.

wenste onderbegroeiing uitgekapt. Kortom landgoed

De tijd om die studie goed uit te voeren ontbrak ech-

Oosterbeek gaat op de schop. Alleen de eikenlanen

ter. Toen het compensatiebudget beschikbaar kwam

blijven onaangeroerd. De zienswijzes die de AVN en

moest er snel worden aangepakt. Voorwaarde was

ook de wijkvereniging Benoordenhout en de Tuinen-

namelijk dat het budget eind maart 2014 moest zijn

stichting hebben ingediend waren voor de gemeente

uitgegeven. Een merkwaardige overheidsregeling die

Wassenaar aanleiding om de kapaanvraag niet te

onzorgvuldig handelen in de hand werkt.

p vijf verschillende plaatsen zijn grote machines

er dan doorkijkjes met speciale landschapseffecten.

aan het werk. Dode bomen worden verwijderd,

Het vereist een degelijke studie om dit verwaarloosde

honoreren.
Maar los daarvan had de Haagse wethouder Boudewijn Revis zich al laten overtuigen dat jonge eiken

Het voorjaar is vroeg dit jaar. Op 20 februari staan de

geen goede groeikans hebben in de schaduw van een

sneeuwklokjes al volop te bloeien, boven ons hoofd

hoogopgaand bos. Om de uitleg kracht bij te zetten

roffelen de spechten. En winterkoninkjes, mezen en

heeft de AVN nog een onafhankelijk onderzoek laten

roodborsten vliegen af en aan op de verspreid lig-

uitvoeren onder 15 landgoedeigenaren die ervaring

gende takkenhopen om te inspecteren of daar een

hebben met verjonging van eikenlanen. Geen van

geschikte nestplek gemaakt kan worden. Dat kan

allen kon daarover positief berichten. De oude laan-

nog lastig worden voor de aannemer, die volgens de

bomen krijgen nu een onderhoudsbeurt waarbij dood

Flora- en faunawet moet stoppen met werken zodra

hout wordt verwijderd. Het is ook de bedoeling om de

het broedseizoen begint; en dat begin bepalen de

laaneiken wat meer licht te geven door belemmerende

vogels en niet de kalender. In de eiken zit ook bewe-

houtopslag te snoeien of te kappen.

ging. Twee eekhoorns springen van tak naar tak. Pret-

Zocher-landgoedstijl
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Aankomend broedseizoen

tige gedachte dat hun huisvesting niet is omgezaagd.
Het vogelrustgebied krijgt een nieuw hek. Het pad dat

Voor een natuurliefhebber is het moeilijk om dit bos

er volgens tekening dwars doorheen moest lopen is

zo rigoureus te zien aanpakken. Landgoed Ooster-

geschrapt. Een rustgebied is nu eenmaal voor vogels u

Voor meer informatie over Oosterbeek: www.avn.nl
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Meer aandacht voor rietvogels nodig
De vinexwijken Leidschenveen en Ypenburg liggen royaal in het groen. 20 jaar
na aanleg van de eerste wijkdelen begint ook de natuur wat robuuster uit te

tot op de oeverrand te maaien. Het resultaat is een

een koud voorjaar als in 2013

groeien en treffen we steeds meer broedvogels in de wijken. Maar langs de

mooie strakke rand waarlangs dikwijls een uitgesleten

verschoof de start van hun

pad ontstaat omdat bewoners graag hun hond langs

broedseizoen en reikte de

het water uitlaten.

broedzorg van deze vogels

singels met natuurvriendelijke oevers verstomt het geluid van de rietvogels

Omdat natuur zich niet zo makkelijk in een keurs-

kiezen hun nestplek in het midden van de rietkraag.

deed onderzoek.

lijf laat persen, ontstaan er nu conflicten tussen

In vogellogica lijkt dit de veiligste plek. Tot die grote

het strakke onderhoud en die eigenwijze vogels die

maaimachine hen komt verrassen. Weg rust, weg nest,

E

zomaar komen broeden. Dat conflict ligt zelfs op

weg jongen, want die verdwijnen samen met de afvoer

lk voorjaar treffen we behoorlijke aantallen broe-

wettelijk niveau, want alle Nederlandse vogels zijn

van het maaisel in de container. In 2013 ging het om

dende vogels in de rietkragen. Futen, meerkoe-

beschermd door de Flora- en faunawet. Dat betekent

enkele tientallen nestenplekken kleine karekiet die

ten en waterhoentjes vlak voor de rietkraag, kleine

in ieder geval dat ze niet verstoord mogen worden in

verstoord werden. Op enkele plaatsen werd er ook een

karekieten tussen het riet en kuifeenden vlak langs

hun broedperiode. Groenbeheerders dienen zich aan

kuifeendennest uitgemaaid.

de oever in het gras. De rietkraag groeit zowel in het

die wet te houden. Waarom gaat het dan fout?

Door: Aletta de Ruiter
en Martin van de Reep

water als op de oeverrand en is daardoor op veel plaatsen wel twee meter breed, hetgeen prachtige beschutting geeft aan de vogels. Er gaat echter iets structureel

8

tot ver in augustus. De vogels

zodra de grote maaimachine is langs geweest. De Haagse Vogelbescherming

“Problemen met de baas”

Wat is de oplossing van het probleem?

De toenemende natuurkwaliteit van de rietkragen

Boven en links

Stadsvogeldeskundige Martin van de Reep ging afge-

moet onderkend worden. Als de groenbeheerder persé

Half augustus zijn alle vogels klaar met broeden, staat

mis, want halverwege het broedseizoen blijkt de zang

lopen jaar op onderzoek uit. Hij merkte dat er aller-

begin juli wil maaien, zal hij moeten laten onderzoe-

het riet nog fier overeind en kan het er dus makkelijk

te stoppen, wat erop wijst dat de nesten verstoord zijn.

eerst een groot communicatieprobleem is tussen

ken waar de kleine karekiet broedt. Dat is makkelijk

afgehaald worden.

de opdrachtgever (groenbeheerder stadsdeel) en de

te signaleren, want kleine karekieten zijn nogal luid-

Het groenbeheer in de Vinexwijken blijkt nog niet

uitvoerenden (aannemer en maaier). De aangespro-

ruchtig aanwezig om hun territorium te verdedigen.

Het maaien van het waterriet is een ander verhaal.

afgestemd te zijn op ecologisch natuurbeheer. De

ken man op de maaimachine verschuilt zich achter de

Zolang ze jongen voeren zingen ze. Bij kuifeenden

Dat gebeurt meestal in oktober en dat is een prima

rietkragen zijn vanaf de opstart van de wijken slechts

opdracht. Hij voert precies uit wat er op zijn briefje

is dat veel lastiger, want die houden hun snavel stijf

datum. Maar ook hier vraagt de natuur om een maat-

ter zuivering van het oppervlaktewater aangelegd

staat, anders krijgt hij problemen met zijn baas. De

dicht. Voordat de maaimachine langsgaat zal er een

gebonden uitvoering. Het laten staan van overjarig

en daarnaast vonden architecten en projectontwik-

groenbeheerder van het stadsdeel heeft geen echt

inventarisatieronde moeten worden gelopen door een

riet is gunstig voor de schuilgelegenheid en voedsel-

kelaars het een aardige versiering van de waterlijn.

verstand van vogelhabitats. Hij is in de veronderstel-

vogeldeskundige. Invoeren van de nestlocaties in een

voorziening van allerlei fauna. Vogels, muizen, kikkers

Getuige de meeste boomaanplant die keurig in het

ling dat de rietvogels allemaal in het watergedeelte

database die van te voren door de groenbeheerder en

en salamanders maken graag gebruik van de dekking

gelid staat, geldt dat ook voor het wijkgroen. Verder

van de rietkraag broeden. Uitmaaien van het landriet

de uitvoerder wordt geraadpleegd, geeft mogelijkhe-

en voedselvoorziening die oude rietkragen hen biedt.

zijn er veel gazons, ook vlak achter die rietkragen. Die

acht hij noodzakelijk om rietwoekering op het gazon

den om ruim om de nesten heen te maaien. Dat vraagt

Kleine karekieten hebben oud riet nodig om in mei al

groenaanleg heeft iets technisch. Vanaf het begin

tegen te gaan. Dat uitmaaien gebeurt vanaf begin juli,

om maatwerk en dat is niet altijd even makkelijk voor

een zangpost te hebben om het territorium te verde-

is het beheer daar dan ook op afgestemd. Vanwege

een datum die nog royaal binnen het officiële broed-

grote aannemers in het groen.

digen. Ook in de opgeruimde stad zou het goed zijn

de enorme oppervlaktes gazon worden er hele grote

seizoen valt. Kleine karekieten trekken zich überhaupt

De makkelijkste oplossing is natuurlijk om de maai-

om daar rekening mee te houden. De biodiversiteit is

machines ingezet en de aannemer heeft opdracht om

niets van datagrenzen van het broedseizoen aan. In

datum van het landriet een maandje op te schuiven.

ermee gebaat u
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Op 4 juli 2013 werden grote delen
van Ypenburg uitgemaaid

Onder
Het kuifeendennest was verstoord. De eieren waren al koud.
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Wijkpark De Horst,

van hangjongeren naar vlinders

vlinderpopulaties in het groene buitengebied.

is. Maar zien vlinders, bijen en vogels dat ook zo?

In onze situatie zou een verbinding tussen

Een vlinderidylle

de in De Horst te verwezenlijken idylle en de
bekende vlindertuin in Reigersbergen de vlin-

Tijdens de renovatie van het park was er al een vlin-

ders (en bijen) zeker in de kaart kunnen spelen.

dertuin, een van de vijf in de wijk Mariahoeve, maar

Het is nog niet zo ver, maar uit het bezoek van

ting ‘De Tuinen van Mariahoeve’, heeft het wijkpark De Horst in de afgelopen

baar. Anders gezegd: als je niet meer onzichtbaar kunt

deze blijkt nog niet aantrekkelijk genoeg te zijn. Er

een delegatie van de Vlinderstichting kregen

paar jaar een flinke opknapbeurt gekregen. Dit park, ingeklemd tussen flats

drinken, spuiten en slikken, ga je je heil elders zoeken.

was meer nodig. Het antwoord was snel gevonden,

wij een goed gevoel. Mocht de idylle er komen,

Hiermee was de basis gelegd voor een facelift van dit

namelijk contact opnemen met de Vlinderstichting.

dan zal dat ook voor de leden van de AVN een

Vlindersoorten:

park. Maar hoe geef je verder invulling aan de wensen

Deze stichting timmert al gedurende enkele jaren

prima excursiedoel kunnen zijn.

links:

Kleine vuurvlinder

er een echt buurtpark van te maken en de insecten- en

aan de weg met het project van de ‘vlinderidylles’. Het

Een drietal (in ontwikkeling zijnde) wandelrou-

boven:

Dagpauwoog

vogelwereld te bevorderen?

is algemeen bekend dat vlinderpopulaties de laatste

tes heeft deze vlinderidylle als vertrekpunt.

rechts:

Icarusblauwtje

Op initiatief van een aantal betrokken vrijwilligers, later opgegaan in Stich-

en winkelcentra in de Haagse wijk Mariahoeve, groeit nu naar een nieuw
eldorado voor vlinders en vogels.

Ecologisch tuinieren

jaren behoorlijk onder druk staan. Af en toe een goed
jaar kan niet verhullen dat de aantallen van de meeste

Conclusie

Als vertrekpunt is gekozen voor een ecologische moes-

vlindersoorten al jaren teruglopen. En dat is jammer;

tuin, uit te breiden met ecologische beplantingen en

vlinders zijn niet alleen fraai om te zien, maar boven-

diverse parken onder druk. Te weinig interesse

het aanleggen van vlindertuinen. Hier sneed het mes

dien belangrijke milieu-indicatoren.

van de gemeente, geldgebrek of verkeerde keu-

M

aan twee kanten. Er ontstaan enerzijds verbindin-

De Vlinderstichting beoogt met de ‘idylles’ de vlinders

zes, kunnen daaraan ten grondslag liggen. Maar

ensen die, de bocht afsnijdend, snel een bood-

gen tussen mensen en culturen en anderzijds komen

letterlijk dichter bij de mensen te brengen; in dat ver-

met de inzet van gemotiveerde vrijwilligers kan

schappentas huiswaarts zeulen, hondenuitla-

er ecologische verbindingen voor bijen, vlinders en

band geeft zij er de voorkeur aan de idylles te situeren

gelukkig veel worden bereikt. Mens, vogel, vlin-

ters en hangjongeren; dat was tot enkele jaren gele-

andere insecten (waar dan ook weer vogels op afko-

in openbare parken in steden, in de hoop zo verbin-

der, bij; zij profiteren allemaal van zo’n gemeen-

den het stereotiepe beeld van wijkpark De Horst. Niet

men). De moestuin waar buurtbewoners, nabijgele-

dingen tot stand te brengen tussen de idylles en de

schappelijke inzet en aanpaku

echt uitnodigend dus. Er moest iets veranderen, maar

gen scholen en ook de sociale organisatie ‘Resto Van

wat en hoe?

Harte’ gebruik van maken is een groot succes gewor-

Het antwoord is kort maar krachtig: de koppen bij

den. Onder begeleiding van de Stichting De Tuinen van

elkaar steken, de gemeente meekrijgen, buurtbewo-

Mariahoeve steken buurtbewoners , maar ook leerlin-

ners activeren en de handen uit de mouwen steken.

gen van basisschool de Vuurvlinder, de handen graag

Door: Adri Remeeus

Snoeien maar

10

zien als een ontmoetingsplaats waar het goed toeven

Helaas staan de ecologische waarden van

Park De Horst ligt er nu, in het vroege
voorjaar, nog wat kaaltjes bij, maar als
straks het zaaigoed in bloei staat verwachten we hier een vlinder-idylle

uit de mouwen. Zij hebben trouwens geen stukjes
grond in eigendom; neen, in teamverband onderhou-

Als eerste stap werd besloten het aantal, soms uit de

den zij vrijwillig de gehele moestuin.

kluiten gegroeide, bomen terug te brengen. Het doel

Langs de tuin zijn door de gemeente Den Haag inmid-

daarvan was de invloed van zonlicht op de bodem te

dels een aantal fruitbomen aangeplant. Voorts is er

vergroten. Ook de plek waar de junks zich ophielden,

een bijenkast neergezet, een donatie van AEGON,

en waar veel zwerfvuil lag, werd grondig onderhanden

inclusief imkeropleiding. Het is in één woord geweldig

genomen. Het effect daarvan was vrijwel direct zicht-

dat meer en meer buurtbewoners het wijkpark gaan
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Meld uw waarnemingen !

Nadenken over hondenbeleid

Het gaat niet goed met specifieke stadsvogels als gierzwaluw en huismus.

Binnen de gemeente Den Haag wordt al jaren aandacht besteed aan het uitlaten

Daarom willen de Haagse natuurbeschermingsverenigingen een specifiek

van honden. Om de gevolgen van de trouwe viervoeters enigszins te stroomlijnen is

beschermingsprogramma voor deze soorten gaan opzetten.

daarbuiten) wordt verzocht om hun waarnemingen
van deze specifieke soorten te melden op de database

bepaald waar ze wel en waar ze niet mogen loslopen en zijn er regels voor het oprui-

van het Haags Natuurmeetnet.

men van de uitwerpselen. Maar daarmee zijn niet alle problemen opgelost.

Voor gierzwaluw is het van belang te weten:
•
Door: Martin van de Reep

Waar broeden ze (liefst met opgave van adres
en nog liever met de exacte nestplaats, dus in de

O

oep op de stoep en ook in het bos is vies en -los

mensen is Meer en Bos een ‘no-go area’ geworden. Het

van het gezondheidsaspect- we willen niet meer

risico dat vreemde honden je speels, maar opdringerig

thuiskomen met vieze schoenzolen. We beseffen

bespringen is groot en als je geen liefhebber van honden bent, is dat erg vervelend.

veral in de stad worden de nestplaatsen van deze

ventilatie openingen aan de achtergevel, onder

stadsvogels bedreigd. Gierzwaluwen zijn holen-

de kantpannen aan de rechter zijgevel, achter de

bovendien steeds meer dat de deposit van onze geza-

regenpijp aan de achtergevel, enz.

menlijke honden een overmatige vermesting oplevert

Op welke plaats zie je groepjes gierzwaluwen

voor de bodem van onze groengebieden. We ruimen

Maar er is meer dat zichtbare negatieve invloed

aanhaken aan de gevel. (Graag gedetailleerde

dus steeds beter op alhoewel expats nog steeds met

ondergaat van het losloopbeleid. De slijtage van de

omschrijving).

verbazing kijken naar de drollen die toch nog worden

onverharde paden is enorm. Aan weerskanten van het

Rond welke woonblokken zie je groepjes gier-

achtergelaten. Aan onze opruimdiscipline valt dus nog

pad waaiert een extra spoor van breed naar smal en

en dichte struikgewassen. Voor deze vogels kan een

zwaluwen vliegen. Belangrijkste observatie peri-

veel te verbeteren.

trekt op veel plekken een wissel dwars door de bos-

(tijdelijk) onderdak met aangepaste nestkasten red-

ode 15 mei t/m 15 juli.

broeders die gebruik maken van kieren en holtes onder
oude daken. Bij renovaties verdwijnen er steeds meer

•

broedplaatsen omdat de kieren stijf dichtgezet worden. Voor huismussen geldt ook nog eens de dreiging
van het opruimen van schuilplekken als oude heggen

ding brengen.
Maar om te kunnen beschermen moeten eerst dui-

•

Gezien de aangescherpte regels waaraan de honden-

opgeruimd en dat stinkt je tegemoet. Recht tegenover

Waar de vogels broeden (liefst zo gedetailleerd

bezitter is onderworpen, is het voor hond en baas een

het vogeleiland is een hondenstrandje. Fijne plek voor

mogelijk omschrijven bij opmerkingen)

verademing om te kunnen loslopen op plekken die

de viervoeters om lekker te ravotten, maar ze zullen

•

Waar de vogels in struiken zitten te tjilpen.

daarvoor zijn aangewezen. In de meeste grote groen-

vast ook wel eens het vogelrustgebied in rennen.

•

Waar de vogels hun voedsel zoeken.

gebieden mag dat. In de praktijk blijkt echter al snel

Vooral in het broedseizoen lijkt dat niet gewenst. En

•

Belangrijkste zangperiode 10 maart t/m 20 juni.

dat de balans tussen hond en natuur in sommige van

de onrust die de loslopers in het openbare deel van

die gebieden makkelijk uit evenwicht raakt door een

het park veroorzaken bij grondbroeders is groot. Vooral

teveel aan honden. Landgoed Meer en Bos is zo’n voor-

nu het broedseizoen net begint, is die onrust te mer-

1. Via het invoeren van uw e-mailadres en de relevante

beeld. Het lijkt wel of daar nog uitsluitend bezoekers

ken bij de vogels. In zoverre is het goed dat de twee

gegevens.

mét hond rondlopen. Met enige regelmaat komt er

eilandjes naast het Segmeertje exclusief als rustge-

2. Door u eerst te registreren (beste optie). Na regis-

ook een uitlaatservice met wel 10 honden tegelijk het

bied beheerd worden. Daar is het een eldorado voor de

tratie krijgt u de mogelijkheden om uw ingevoerde

park ‘onveilig’ maken.

vogelstand en dat geeft de natuur zijn evenwicht weer

gegevens te beheren en foto’s te uploaden.

Dat gevoel van onveiligheid is voor andere mensen

een beetje terug. Voor de rest blijft het dweilen met

die geen hond hebben reden om met een boogje om

de kraan open. De discussie over hondenbeleid zal wel

Ga nu naar de website van Haags Natuurmeetnet om

het park heen te lopen. Veel volwassenen, ouderen en

nooit eindigen. Honden zijn van grote betekenis in de

in te loggen via http://hnm.waarneming.nl u

kinderen zijn bang voor loslopende honden. Voor die

samenleving en ze hebben zeker recht op loslopen u

•

vinden zijn. Alle leden van de AVN (en natuurlijk ook

Het invoeren kan op twee manieren:

en Joke Scheeres

Opspringende hondjes zijn over
het algemeen alleen maar lief
en enthousiast, maar lang niet
iedereen is ervan gediend.

schages heen. In het bos wordt de meeste poep niet

Voor huismussen is het van belang te weten:

delijk zijn waar nog exemplaren van deze vogels te

12

P

Door: Aletta de Ruiter
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Zuiderpark, de cirkel wordt weer rond
Met het vertrek van ADO Den Haag uit het Zuiderpark ontstond op deze

de vorm van een ovaal met een schuin

uit de eerste

locatie een mogelijkheid voor de ontwikkeling van een nieuw sportcentrum.

oplopend dak tot maximaal 13 meter

fase zijn inmid-

Naast onder andere de gemeente vormde Vestia een belangrijke partner en

hoogte. Dit is dus ruim onder de

dels gekapt.

boomgrens van 20 meter.

De tweede fase

financier in de realisatie van een grootschalige accommodatie. Totdat in 2012
Vestia moest afhaken in verband met financiële problemen. De plannen leken

Door: Bas Steenks

Hierbij wordt o.a. de

Opvoeding

inrichting van de nood-

(HALO) van de Laan van Poot ver-

zakelijke parkeervoorzie-

T

huizen naar het Zuiderpark. Ook ROC

En dit is uiteindelijk gelukt in een afgeslankte vorm. Zo

sportmanagement. In het sportcomplex komen

vond op 18 september 2013 de officiële perspresentatie

verder nog een topsporthal, een beachvolley sport-

dat nu bereikbaar is vanaf de Melis Stokelaan. In

plaats van een nieuw plan, waarbij een duidelijk ander

hal, een turnhal, een breedtesporthal, een danszaal

totaal moeten hiervoor 170 bomen worden verwijderd.

vorige eeuw, midden jaren dertig, naar een ontwerp

ontwerp werd getoond dan in de eerste keer gepresen-

en meerdere gymzalen. Het huidige aangrenzende

Hiervan bestaat een flink deel uit relatief jonge bomen

van de architect H.P. Berlage. De uitvoering van de

Tekening links:

teerd werd. Dit eerste ontwerp bestond uit een hoe-

sportveldencomplex wordt heringericht.

welke vitaal en goed verplantbaar zijn. Het gaat onder

aanleg was in handen van de toenmalig directeur

andere om 34 moeraseiken en 16 lindes. Deze bomen

“der Gemeente Plantsoenen”, de heer S.G.A. Dooren-

worden met kluit en al weggehaald en opgekuild,

bos. Hij stond nationaal bekend om zijn grote kennis

waarna zij bij de herinrichting worden herplant.

van bomen en dat geldt nu nog steeds in de vakwereld

Links is de rode gravelbaan van Sparta
atletiek zichtbaar. Rechts daarboven
de ovaal van de Sportcampus. Tussen de atletiekbaan en de campus
blijft de huidige boomstructuur van
lindes grotendeel gehandhaafd.
Rechts om de campus is de boomstructuur langs de nieuwe rondweg
ingetekend. Helemaal rechts op de
afbeelding loopt de Melis Stokelaan

och heeft de gemeente Den Haag steeds gezocht

Mondriaan zal gebruik gaan maken van

naar mogelijkheden om de plannen door te zetten.

de campus voor onder andere de studie

kig, groot en hoog gebouw. Een dominant complex,
Planning werkzaamheden Sportcampus

dat zeker niet paste in de sfeer van het Zuiderpark. Bij

* Sloop vanaf 6 januari 2014,
* Start bouw: najaar 2014
* Herinrichting omgeving v.a. najaar 2015

deze presentatie werd al snel duidelijk, dat het nieuwe

Consequenties voor het groen

Zoals vermeld wordt de Sportcampus op het oude ADO

ontwerp veel minder belastend is voor het groen en

terrein gerealiseerd. Maar voor de realisatie van dit

het park. Het nu geplande gebouw heeft ongeveer

project moet toch een aantal bomen worden gekapt.
Deze kap wordt in twee fases uitgevoerd. In de eerste

14

ver-

uitgevoerd in 2015.

gen. Zo gaat de Haagse Academie
Lichamelijke

naar

wachting worden

den aan sport, onderwijs en bewevoor

toen op losse schroeven te staan.

zal

De sportcampus gaat ruimte bie-

ningen gerealiseerd. Deze
zijn voornamelijk gesitueerd ter
plaatse van het huidige parkeerterrein,

Bomenbalans

mogelijkheid om verbeteringen in het oorspronkelijke
ontwerp aan te brengen.

Geschiedenis en herinrichting

Het Zuiderpark is aangelegd in de crisistijd van de

van de boomverzorging. Het voorzien in mogelijkheden van recreatie en vele takken van sportbeoefening

In totaal moeten er dus ruim 300 bomen worden ver-

is altijd een belangrijke functie van het park geweest .

fase worden de bomen verwijderd ten behoeve van de

wijderd voor de bouw van de Sportcampus en de her-

De realisatie van de Sportcampus levert daar dus weer

nieuwbouw, terwijl de tweede fase nodig is voor de

inrichting van het gebied. Het streven is om minimaal

een belangrijke bijdrage aan. Een kenmerkend aspect

verdere inrichting van het terrein rondom de campus.

eenzelfde aantal bomen te herplanten als er worden

van het oorspronkelijke ontwerp van het Zuiderpark

Foto midden:

In de eerste fase staan 142 bomen op de nominatie om

gekapt. Men spreekt hier over de bomenbalans, die bij

is, dat de rondweg wordt geblokkeerd door het ADO

verwijderd te worden. Hiervan worden vooralsnog 14

voorkeur op nul moet uitkomen. Dus evenveel bomen

terrein en hier met een S-bocht omheen loopt.

Deze eik bleek een flinke holte te hebben die werd benut door mieren

waardevolle exemplaren niet gekapt, omdat deze in

herplanten als er gekapt zijn. Met inbegrip van de 50

Een sterk punt van het nieuwe ontwerp is nu, dat de

het plan kunnen worden ingepast. Van de resterende

te herplanten bomen zal deze norm ook gehaald wor-

loop van de rondweg achter de Sportcampus langs

Foto boven:

te kappen bomen kunnen er ca 35 worden aangemerkt

den. Natuurlijk pakt zo’n bomenbalans negatief uit,

loopt en bij de hertenkamp weer aansluit op de

als min of meer waardevol. De overige te kappen

als je de natuurwaarde van de gekapte, volwassen en

bestaande rondweg.

bomen betreft minder waardevolle exemplaren met

tevens waardevolle bomen gaat afwegen tegenover

Het lijkt er haast op dat ruim 80 jaar na de aanleg van

betrekking tot soort, leeftijd en/of vitaliteit. De bomen

de te planten jonge bomen, maar wel ontstaat er een

het park de cirkel eindelijk rond is u

Deze moeraseiken ( Quercus palustris ) staan langs de toegangsweg
vanaf de Melis Stokelaan. Zij hebben
een stamomtrek van 65 cm en worden bij de herinrichting herplant
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Actualiteiten portefeuillehouders
Er is het hele jaar door van alles te signaleren als het om groen

Snowworld - Buytenpark 31 tegen 4

Monumentale treurbeuk ingepakt

en natuurbescherming gaat. De portefeuillehouders van de

D

O

boom en vogels dan het risico van een enkel nestje.
De Haagse Vogelbescherming liet desgevraagd weten
dat er geen vogelsoort is die graag in de kruin van een

aan de Bezuidenhoutseweg 40 staat een monu-

treurbeuk nestelt. Er zitten geen holtes in en het is

mentale treurbeuk. De boom is een laatste overblijf-

geen habitat voor zangvogels. Blijft over het risico dat

de derde baan mag uitwerken. Tegen waren alleen

sel uit de tijd dat de villa Zandvliet nog het woonhuis

vogels in het net verstrikt raken of -en dat is zeker een

twee fractieleden van Groen Links en twee van de zes

was van de familie Cloppenburg. Op een foto van de

feit- de uitbottende knoppen van de takken dwars

leden van de PvdA, terwijl de SP boos uit de raadszaal

net geopende Tweede Christelijke HBS uit 1927 zijn

door de mazen van het net zullen groeien. En dat geeft

wegliep en zich daarmee van stemming onthield.

achter een enorme kastanje de contouren van een

zeker een onoplosbaar probleem voor de boom u

De AVN heeft zich vanaf het begin ernstige zorgen

jonge treurbeuk zichtbaar. De boom heeft als enige in

gemaakt over deze uitbreiding. In onze inspraak stel-

de omgeving de oorlog en het bombardement op het

den wij dat dit beraad beschamend was, een grote

Bezuidenhout overleefd. En tijdens de nieuwbouw van

stad onwaardig en dat het ging over details zoals

de school in 1965 heeft de bouwer voorzichtig om hem

ond de nieuwbouw van het Internaional Crimi-

kleur, draagconstructie en een bushalte. Echt belang-

heengebouwd. Waardevolle monumentale boom dus

hoede. Hierbij enkele actualiteiten van het moment.

Foute kap op ICC-terrein

16

Door: Aletta de Ruiter

p het terrein van scholengemeenschap Zandvliet

AVN hebben ieder afzonderlijk een deel van de stad onder hun

foto’s: Bas Steenks

Door: Leon van den Berg

R

Door: Bas Steenks

e gemeenteraad van Zoetermeer sprak zich 16
december met 31 stemmen voor en 4 stemmen

tegen uit dat Snowworld het plan voor verlenging van

nal Court bij de Oude Waalsdorperweg staat een

rijke zaken bleven onbesproken. Ook GroenLinks vond

die ook nog eens kerngezond is.

prachtige rij zwarte dennen. Zowel de wijkvereniging

het beraad onzorgvuldig en diende een ‘motie van

De boom treft het nu echter slecht, want Zandvliet

Benoordenhout als de AVN hebben er bij de project-

treurnis’ in, onder meer omdat niet gelet is op eer-

wordt gesloopt. De school is opnieuw uit zijn jasje

ontwikkelaar op aangedrongen om deze beeldbepa-

dere bestemmingsplan-afspraken over de natuur van

gegroeid en er komt nieuwbouw. Ditmaal is ook de

lende bomen te laten staan en op te nemen in het

het Buytenpark en het vooral een kwestie is van een

groeiruimte van de boom nodig om het gebouw op

omgevingsontwerp van het nieuwe gebouw.

besluit forceren. Deze motie kreeg echter onvoldoende

neer te zetten. De stichting Lucas Onderwijs (eigenaar

Met succes, want van architect tot uitvoerder heeft

steun en werd afgewezen.

van SG Zandvliet) wil proberen de oude boom te ver-

men zich met enthousiasme ingespannen om de

Het kwaliteitteam Buytenpark heeft voorafgaand aan

plaatsen. Risicovolle onderneming vindt de Adviesraad

bomen te behouden en te koesteren. Totdat een werk-

de raadsvergadering veel aandacht voor de natuur-

Monumentale Bomen, maar wie niet waagt die niet

nemer van de aannemer zich vergiste en toch de zaag

waarden gevraagd via bestuurlijke inspraak en via

wint. Het wortelstelsel is vorig jaar al geprepareerd

in de bomen zette. Hij was al 15 bomen ver toen de fout

de media. De bezwaren over licht en geluidsoverlast

door het rondsteken van de kluit. Er vormen zich dan

ontdekt werd. Langs de Waalsdorperweg gaapt er nu

en een toekomstig parkeerprobleem in het natuurge-

nieuwe haarwortels binnen een kleiner, verplaatsbaar

een gat van ca 80 meter breedte.

bied Buytenpark werden tijdens de raadsvergadering

wortelpakket. Spelbreker is het broedseizoen dat dit

De projectontwikkelaar heeft duizend excuses aan-

echter met vage compensatiebeloftes teniet gedaan.

jaar vroeg begint. Volgens de Flora- en faunawet moet

geboden en de belofte gedaan om zo snel mogelijk

Met dit raadsbesluit is de strijd gelukkig nog niet voor-

er gezorgd worden dat er geen nestverstorende acti-

nieuwe dennen van een flinke maat te herplanten.

bij. Er valt nog veel te doen. In het bestemmingplan

viteit optreedt tijdens het verplaatsen. Om te voorko-

Toch zal het wel een paar jaar duren voordat die aan-

heeft dit gebied de bestemming Natuur. Als Snow-

men dat (beschermde) vogels de beuk uitkiezen als

plant net zo groot is als de overgebleven exemplaren

world daadwerkelijk gaat bouwen zal er dus een

nestplaats heeft de aannemer een enorm net over de

Gelukkig zijn de drie prachtige dennen op de hoek met

bestemmingsplanwijziging moeten komen en dat is

kruin gedrapeerd. Dat ziet er nogal hysterisch uit en

de Van Alkemadelaan gespaard gebleven u

beslist geen hamerstuk. Wordt vervolgd u

de vraag is of dit niet veel meer schade berokkend aan
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Wandelen in stad en ommelanden

De paraboolduinwandeling

Omdat er huizen tegen die duinhelling zijn gebouwd,

Boven op het Belvedèreduin staan we op de eerste

valt het niet zo op dat er aan de overkant van de laan

waar u zelf niet zo snel aan gedacht zou hebben.

water. Daartegen protesteerden de uitbaters van de

top van het oude paraboolduin. De naam Belvedère

nog een duintop ligt. Steek voorzichtig de trambaan

Kijk eens met andere ogen naar het stedelijk landschap

badplaats, die bang waren voor vervuilde stranden.

zegt al genoeg over de functie van dit duin. Het was

en de weg over.

Het kanaal kwam daarom niet verder dan tot aan de

vroeger een mooi uitkijkpunt. Op de top stond een

voet van het Seinpostduin waar pas in 1863 de Scheve-

houten toren die uitzicht bood over de wijde omge-

ningse binnenhaven werd gerealiseerd.

ving. Die mogelijkheid is er nu niet meer. De toren is

7

en zie hoe de bouwers van de stad rekening moesten
houden met het duingebied dat er eerder was.

Na een haarspeldbocht komen we op het Spion-

kopduin, ook wel Wilhelminaparkje genoemd. Hier

T

dennen reiken 8 meter de lucht in. Te hoog om nog

zat koningin Wilhelmina regelmatig te schilderen. Er

Omdat het water in het kanaal schoon bleef, kon

van enig uitzicht te genieten. Misschien tijd voor een

heerst nog een 19e eeuwse parksfeer met de ronde

ussen Scheveningen en Den Haag ligt een groot

3

lang geleden afgebrand en de meer dan 100 jaar oude

er ter hoogte van het huidige Rosarium een open-

nieuwe uitkijktoren ?

boombank. We dalen langs de lavastenen traptreden

paraboolduin dat inmiddels doorkruist wordt

luchtzwembad worden aangelegd. Dat heeft zeker
tot 1903 dienst gedaan. Nu krijgen we op deze plaats

oorspronkelijke duinlandschap kunnen we nog steeds

een doorkijkje naar de rozenperken waar jaarlijks in

terugvinden. Vijf duintoppen vormen een halve cirkel

juli het internationale Rozenconcours wordt gehou-

5

af naar de huizen en slaan linksaf de Badhuisweg in.

door wegen, kanalen en trambanen. Maar het

len komen we uit op de Duinweg vlakbij de Haring-

met daartussenin een (afgezande) duinvlakte waar we

den. Kwekers van over de hele wereld presenteren hier

kade. We kruisen de aftakking van het kanaal. Deze

bunkercomplex uit de Tweede Wereldoorlog aan de

nu het Westbroekpark treffen.

hun nieuwe rassen. Draai om, bestijg het grasveld naar

sprang geeft verbinding naar de Waterpartij. Dit water

rand van de Nieuwe Scheveningse Bosjes uitgegraven

1

de Professor Gerbrandyweg en loop door naar de Bel-

is ooit gegraven om het zand van de duinafgraverijen

en als museum ingericht. In Den Haag liggen heel veel

Cremerbrug

vedèreweg waar het voetpad naar het Belvedèreduin

af te voeren. Aan de duinkant van de stad werd zo een

bunkers nog onder het zand. 70 jaar na de oorlog wint

We starten op de Cremerbrug die over het kanaal

omhoog gaat.

De Sprang en het Stekelduin
Als we het Belvedèreduin aan de andere zijde afda-

8

Bunkermuseum
Sinds enkele jaren is langs de Badhuisweg een

parklandschap aangelegd met vijvers en vaarten. Het

het historisch besef het langzaam van de weerstand

naar Scheveningen loopt. Dit kanaal is tus-

zand werd gebruikt als wegfundering voor de veen-

die de herinnering aan die periode oproept.

sen 1827 en 1834 dwars door het duin gegra-

zijde van de stad waar de bodem slap en nat was.

9

9

in het paraboolduin geblazen had. We lopen

2

Het kanaal naar Scheveningen
Het kanaal is gegraven aan de voet van

het duin dat aan uw linkerhand omhoog
loopt. In 1827 was er dringend behoefte aan

7

3
2
6

andere handelswaar van en naar Schevemaken voor het vervuilde Haagse grachten-

1
4

5

Midden in de Nieuwe Scheveningse Bosjes ligt de

laatste hoge top van het paraboolduin. Deze smalle
duintop is begin twintigste eeuw als uitzichtpunt met

bouw. Er zijn nog maar een paar treetjes over.

rieten parasoldakje uitverkoren boven de andere hoge

6

zandhopen in dit bos. Het pad loopt spiraalvormig

Steinerduin en Nieuwe Parklaan

naar boven. Wie niet hetzelfde pad terug wil lopen,

Terug naar de Cremerbrug. Aan de overzijde zien

kan via een bospaadje de steile afdaling proberen.

Steinerduin. Hier is de Rudolf Steinerkliniek organisch
ingepast in de vorm van het paraboolduin. Erachter
ligt de Nieuwe Parklaan die zich met bochten door
het landschap kronkelt op de rand van de duinhelling.

Haagwinde | maart 2014

De 72-trapjes van het Stekelduin.
De naam was waarschijnlijk
gekozen vanwege de gebruikte
beplanting op de top, zoals
meidoorn of sleedoorn

Parasolduin

Wereldoorlog afgegraven ten behoeve van de bunker-

we een smal steil voetpad dat omhoog voert naar het

een vaarweg voor vervoer van haring en
ningen en men wilde een uitlaat naar zee

jes. Dit deel van het paraboolduin is in de Tweede

10

ningen.

Aan de overkant van de brug ligt het voormalige Stekelduin, in de volksmond beter bekend als de 72-trap-

8

langs het kanaal in de richting van Scheve-

Lengte: 3,5 km
Duur: max 1,5 uur
Hou rekening met stevige
klimmetjes,
Goede wandelschoenen
aanbevolen.

Spionkopduin of Wilhelminaparkje

Openluchtzwembad

ven op de plaats waar de wind al een kerf

18

4

Belvedèreduin

In deze nieuwe rubriek geven we u een aantal routes

10

koffietent De Boshut. Daarna steken we over naar de

Heeft u een smartphone ? Gebruik dan
de uitgebreide digitale informatie via

Cremerweg die u onderlangs weer naar de brug voert.

www.avn.nl/wandelroute_paraboolduin

De Paraboolhelling
Het retourpad loopt net als de heenweg langs
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De vleugelnoot

terug van weggeweest

Bij opgravingen in Limburg (Tegelen, Venlo en Brunssum) zijn veel prehistori-

Door: Jaap van Loenen

sche sporen van de vleugelnoot gevonden zoals stuifmeel en fossiele bladeren. Die dateren uit het begin van het Pleistoceen en dat is ruim twee miljoen

(pteron = vleugel, karyon = noot en fraxinus = es). Es-

jaar geleden. Samen met eiken en iepen maakte de boomsoort in die tijd deel

bladige vleugelnoot dus. Aan de hier in de prehistorie

De vleugelnoot is éénhuizig en produceert afzonder-

voorkomende soort werd de ludieke toevoeging “Lim-

lijke mannelijke en vrouwelijke bloemen in de vorm

burgensis” toebedacht. Wellicht waren er toch wat

van katjes. Beide zijn groen van kleur maar vallen

hij uit onze streken verdwenen en niet eerder weer opgedoken dan een paar

verschillen met de soort die hier nu voorkomt.

vooral op door de lengte. De mannelijke zijn dik en

honderd jaar geleden.

Kenmerken

uit van de bossen. Toen de ijstijden van het pleistoceen zich aandienden is

stevig. De vrouwelijke zijn langer en losser van structuur. Ze groeien uit tot strengen kleine gevleugelde

Op de stam, die zeer onregelmatig is gevormd, ont-

nootjes, die vanaf mei het hele jaar door te zien zijn.

H

wikkelen zich vaak dikke bulten. De schors is grijs-

Door hun lengte, soms wel 40 cm, vormen ze zelfs op

et destijds samenleven met eiken en iepen is

bruin van kleur, diep gegroefd en op oudere leeftijd

grote afstand een belangrijk herkenningspunt. Vooral

heel merkwaardig, wanneer je bedenkt dat die

voorzien van dikke kurklijsten. De grote bladeren zijn

in het licht van een laagstaande zon zien ze er sierlijk

bomen vrij goed tegen de koude kunnen en de vleu-

veervormig samengesteld en hebben veel (soms wel

uit. Na rijping worden de zaadjes droog en licht, zodat

gelnoot eigenlijk helemaal niet.

23) zijblaadjes, . Deze zijn van boven glimmend groen,

ze gemakkelijk door de wind over grote afstanden

Hij hoort thuis in subtropische gebieden en zijn voor-

van onderen mat grijsgroen en hebben gezaagde ran-

kunnen worden verspreid. Staat de boom dichtbij een

komen in de oudheid wordt zelfs als bewijs gezien, dat

den. De knoppen zijn viltig behaard en hebben geen

riviertje, dan kan het zaad ook door de waterstroom

het bij ons toen veel warmer en ook vochtiger was.

schubben. Verder is er de laag aangezette grote kroon.

worden mee gevoerd en langs de oever nieuwe bomen

eik en de beuk, maar begint wel aan populariteit en

Foto links:

Daarmee is echter niet verklaard waarom hij het hier

Toegepast als straatbeplanting moeten de onderste

vormen.

belangstelling te winnen. Toen bijvoorbeeld in Almere

in het huidige klimaat heel goed doet. Blijkbaar kan hij

takken vaak worden weggezaagd. Omdat de zijtakken

In tegenstelling tot die van de walnoot zijn de noten,

bij het herbouwen van een school een mooi 70-jarig

De kenmerkende geschubte stam
van een oude vleugelnoot

zich gemakkelijk aanpassen. Thans is hij zeer gewaar-

veel sneller groeien dan de stam beslaat de nogal laag

in dit geval nootjes niet groter dan een erwt en niet

exemplaar moest verdwijnen, hadden zowel school-

deerd als laan- en parkboom om zijn bijzondere groei

blijvende boom vaak een enorme ruimte.

eetbaar. Het vleugelnotenhout is heel mooi getekend

leiding als kinderen daar grote moeite mee. Er is toen

Foto boven:

en duurzaam. Voor de handel is het echter van weinig

een soort ceremonie gehouden waarbij ook de kinde-

Net als de hemelboom is de vleugelnoot vaak in een

betekenis omdat het te zeldzaam is. Er worden ook

ren betrokken waren. Ter nagedachtenis werden toen

De vrouwelijke katjes zijn
lang en hangen vaak zacht
te wiegen in de wind.

en zijn wijde koepelvormige kroon.

Herkomst en namen
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Bloeiwijze

brede kring omgeven door jonge scheuten, die uit de

geen productiebossen vol vleugelnootbomen aange-

van de omgezaagde boom bankjes en duimstokken

De vleugelnoot behoort tot de notenfamilie, waarvan

“vlakstrijkende” wortels worden gevormd. Het is ver-

legd.

gemaakt, die nu in de school gebruikt worden. ”Die

we hier ook de walnoot kennen. De meeste nootach-

standig die regelmatig te maaien, want ze kunnen tot

tigen zijn inheems in Iran en in het oosten van de

bomen uitgroeien en een vrijwel ondoordringbaar

Verenigde Staten. De vleugelnoot die wij hier ken-

bos vormen. Zelfstandig groeiend werpt hij een flinke

Het lijkt alsof de vleugelnoot wordt herontdekt.

maar nog niet zo lang geleden had men zonder meer

nen hoort echter thuis in de Kaukasische bergen. In

schaduw om zich heen, die ondergroei van andere

Alhoewel tegenwoordig beslist niet zeldzaam wordt

gedacht: “Och, het is maar een boom….” Nu is er ten-

het Engels wordt hij ‘Caucasian wing-nut’ genoemd.

planten vrijwel onmogelijk maakt. Zo bestrijdt hij de

hij in sommige, wat oudere bomenboeken niet eens

minste flink aandacht aan besteed en dat is al een hele

De wetenschappelijke naam is: Pterocarya fraxinifolia

concurrentie.

genoemd. Hij is dan ook zeker niet zo bekend als de

vooruitgang! u

Herontdekt
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Foto’s: Jaap van Loenen

zijn nog van onze vleugelnoot” wordt daarbij verteld.
Helaas moest de boom dus wel gekapt worden,
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Contactgegevens

Van de bestuurstafel

Portefeuillehouders AVN
Aletta de Ruiter

Bewonersprojecten, West-/Oostduinen

Arnim van Oorschot

Leijenburg

Algemene ledenvergadering

Mocht u echter foto’s hebben van calamiteiten in het

Op zaterdag 12 april vindt de jaarlijkse algemene

groen, dan kunt u dat uiteraard ook op deze plek kwijt.

ledenvergadering plaats. Dit jaar opnieuw in de Berg-

We verzoeken u wel om een korte omschrijving bij uw

kerk aan de Daal en Bergselaan nr 50. Goed bereikbaar

foto aan te leveren. u

Joost Gieskes

AVN Symposium over biodiversiteit in de stad

Bart Achterkamp

met het openbaar vervoer en vrij parkeren op het parkeerterrein in de Bosjes van Pex aan de overzijde van
de straat.

Ter voorbereiding op het nieuwe groenbeleidsplan

De vergadering begint om 10.30 uur en eindigt om

dat de gemeente Den Haag volgend jaar moet gaan

va 12.30 uur. U bent vanaf 10.00 uur welkom voor de

opstellen, heeft de AVN het voortouw genomen en

koffie. Traditiegetrouw nodigen we de deelnemers na

organiseert op 3 april 2014 een symposium over bio-

afloop uit voor de lunch, waarna het programma ver-

diversiteit in de stad.

volgt met een natuurfilm van cineast Peter Heems-

Inmiddels zijn de onderwerpen en lezinghouders

kerk. De agenda en stukken voor de vergadering zijn

bekend.

vanaf 2 april beschikbaar via de website www.avn.nl

* Ignace Schops, directeur Regionaal Landschap Kem-

Indien u geen internet heeft, kunt u de stukken tele-

pen en Maasland (Belgie) zal het onderwerp “Waarden

fonisch opvragen bij het secretariaat 070-33.88.100 In

en biodiversiteit en het belang voor de samenleving”

verband met de catering verzoeken wij u om zich van

aansnijden.

te voren telefonisch of per e-mail (info@avn.nl) op te

* Jacco Schuurkamp, senior beleidsambtenaar van

geven. We zien u graag op 12 april aanstaande u

de gemeente Den Haag houdt een lezing over “Het

Uw mooiste natuurfoto op de AVN-site

verkrijgen van samenwerking met de samenleving en
Haagse groene organisaties ter verbetering van de bio-

ALV

Sinds kort dagen we onze leden uit om hun mooiste

diversiteit”

zaterdag 12 april 2014

natuurfoto te uploaden op de AVN website. Dat is heel

* Landschapsarchitect Fleur Timmer zal het hebben

aanvang 10.30 uur

eenvoudig. Kijk op www.avn.nl, klik op het betreffende

over “Het ontwerp als instrument voor verkrijging hoge

lunch 12,30 uur

fotokader en de gebruiksaanwijzing loodst u door het

biodiversiteit”

lezing 13.00 -14.00 uur

programma en zorgt ervoor dat uw foto automatisch

Vanwege het krappe budget is het symposium slechts

Bergkerk,

meedoet in de wisselende digitale tentoonstelling op

voor een beperkt publiek toegankelijk. Daarvoor heb-

Daal en Bergselaan 50

de homepage. Eens per maand kiest de webredacteur

ben we een strategische keus gemaakt onder beleids

Vrij parkeren

een geschikte foto uit voor plaatsing in de kop van de

ambtenaren en bestuurders. De uitkomsten en versla-

Buslijn 24, tram 3

website en als het heel leuk is, maakt u zelfs kans om

gen worden uitgegeven in een Haagwinde Special, die

de voorpagina van Haagwinde te halen.

deze zomer bij alle leden op de mat valt u

Jaap van Loenen

Caroline de Jong-Boon
Daphne Nicolai
Jos Verhoeff
Tim de Frel

Fer von der Assen
André Smit

Duinoord, Bomen

Van Stolkpark, Scheveningse Bosjes
Benoordenhout, Reigersbergen

Zorgvliet, NWHR, Internationale zone
Aquatische ecologie

Kijkduin, Scheveningen haven
Mariahoeve, Haagse Bos
Duivenvoordsepolder

Landgoed Meer en Bosch

Joke Scheeres

Landgoed Meer en Bosch

Maarten Verjaal

Project boomgaard Uithof

Leon van den Berg
Antoon Moonen

Coördinatoren

Zoetermeer, Buytenpark

Project stokrozen Bezuidenhout

Bas Steenks

Boomzaken en kapvergunningen

Aletta de Ruiter

Vrienden van Ockenrode

Wil van der Poll
Fred Vorstman

Informatie kraam

Werkgroep conferentie

Bestuur AVN
Voorzitter:

Frits Prillevitz

Vicevoorzitter:

Maarten Smies
Secretaris:

Aletta de Ruiter

Penningmeesters

Frits van den Boogaard
Peter Huisman
Leden:
Tim de Frel
Jos Verhoeff

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

Excursies
De AVN organiseert, exclusief voor haar leden, speciale e xcursies
naar Groene Haagse Plekken waar de actualiteit iets te zien
geeft. Kijk mee met de portefeuillehouders en ontdek zelf
waarom natuurbescherming in de stad echt noodzakelijk is.
Zat. 29 maart 2014		

Verzamelen 10.00 uur 		

Herstel Landgoed Oosterbeek (2 uur)

ursies

zijn be

advertentie
tot 30 www.anv-santvoorde.nl
person
e is no
odzak
en.
elijk o
.v.v. uw
Liefst
per em
AVN-L
idnum
ail op
excurs
mer
ie
of tele
@
a
v
n.nl
fonisc
h op 0
70-33
88 100
(na 18
.00 uu
r)

Opgav

perkt

Adres: Wassenaarseweg hoek Th. Schwartzestraat, Den Haag

Landgoed Oosterbeek kreeg afgelopen maanden een groot onderhoudsbeurt. Wat betekent het voor de natuur als een oud bos een
verjongingskuur moet ondergaan. We zoeken naar een compromis tussen behoud natuur en herstel cultuurhistorie. Dat gaat niet
altijd hand in hand. De oude eikenlanen blijven gelukkig nog een poosje behouden.
Zat. 26 april 2014		

Verzamelen 10.00 uur		

Beleef het Haagse Paraboolduin (2 uur)

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

Het Belvedèreduin, het Stekelduin, het Spionkopduin en het Parasolduin zijn de laatste zichtbare hoogtes van een echt paraboolduin
dat de vorm en omvang van de groengebieden rond de Scheveningse Bosjes bepaalt. Deze Haagse toppen liggen er nu wat verlaten
bij, maar dat verandert als wij ze gaan beklimmen. Herhaling wegens succes tijdens het vorige excursieprogramma.
Zat. 24 mei 2014		

Verzamelen 10.00 uur		

Adres: Stadhoudersplantsoen hoek Stadhouderslaan

Bomenwandeling door Duinoord en wijk Zorgvliet (2 uur)

Er staan heel wat verschillende boomsoorten in de wijken Duinoord en Zorgvliet. Een ommetje langs de Haagse Beek, door het
Andries Bickerplantsoen en de groene straten van Zorgvliet gunt ons een blik in een klein arboretum. Boomliefhebber Jaap van
Loenen laat u graag delen in zijn belangstelling.

Advertentie

Het Haags Binnenduinbos
Wat is de ontstaansgeschiedenis van de groengebieden rond de
Scheveningse Bosjes ? En hoe gaat de stad daar in de toekomst mee om ?
De AVN deed onderzoek en schreef een advies om zowel natuur als
recreatie in deze groengebieden te verbeteren.
•
•
•
•

Herkenbaar
Verrassend
Prettig leesbaar
Duidelijk geillustreerd

€ 12,00 (incl. verzendkosten)
te bestellen door overmaking van € 12,00
op IBAN NL06 INGB 0000 7388 58
t.n.v. AVN Den Haag
o.v.v. “visie HBDB” en uw naam en adresgegevens

Het Haags Binn

enduinbos

Een toekomstv
isie
het grootste bin op
ne
groengebied va nstedelijke
n Nederland
“De nieuwe ans

ichtkaart van

Den Haag”

