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Van de voorzitter

Eind januari van dit jaar heeft wethouder Revis 
(binnenstad, stadsontwikkeling kerngebieden 
en buitenruimte) het Meerjarenprogramma 

Groen 2014-2018 aan de commissie Leefomgeving 
van de gemeenteraad aangeboden. Bij lezing daarvan 
komt de vraag naar voren waarom dit programma zo 
is los gezongen van ‘Groen kleurt de stad’,  het  beleids-
plan voor het Haagse groen. 

De ambities van ‘Groen kleurt de stad’ zijn:
• Ruimte voor groen in en om de stad zonder voorbij 
te gaan aan andere maatschappelijke ontwikkelingen; 
•  Aandacht voor toegankelijkheid, gebruik en bele-
ving van het groen zonder de karakteristieke waarden 
en betekenissen van het groen te schaden; 
•  Duurzaamheid in inrichting, beheer en onderhoud 
van het groen door het opstellen van een leidraad voor 
de inrichting, het beheer en het onderhoud van het 
groen; 
•  Samen het groen beheren door een pro-actieve 
communicatie tussen de beheerder en de gebruikers. 
Hoewel het behoud en de bevordering van de biodi-
versiteit niet als ambitie is genoemd, maakt de inhoud 
van het beleidsplan duidelijk dat dat wel de bedoeling 
is. 

Vorig jaar heb ik me op deze bladzijde kritisch uit-
gelaten over het onderhoud van het Haagse groen, 
waarbij de struiklagen in het wijk- en buurtgroen ver-
dwijnen. Deze kaalslag gaat onverminderd door, zoals 
iedereen met eigen ogen kan waarnemen. SOS Den 

Haag publiceerde begin januari hierover een manifest. 
In reactie daarop doet wethouder Revis alsof er niets 
aan de hand is, maar zijn betoog gaat voornamelijk 
over bomen en niet over struiken. 

Het Meerjarenprogramma Groen gaat over het 
beheer van het Haagse groen. De basis daarvoor is het 
gemeentelijk groenbeheersysteem, dat op zijn beurt 
gebaseerd is op ‘Groen kleurt de stad’. Het is dan ook 
verrassend om te lezen dat de prioriteiten van het 
groenbeheer zijn: veiligheid, duurzame instandhou-
ding en netheid van het groen. Behoud en bevorde-
ring van biodiversiteit is niet aan de orde. Ook is het 
verwijderen van de struiklagen niet echt het duur-
zaam instandhouden van het publieke groen in onze 
gemeente. 

Voor de visies wijkgroen die Stadsbeheer ontwikkelt 
voor alle stadsdelen, is het uitgangspunt het verbete-
ren van de ruimtelijke kwaliteit, de gebruiks- en bele-
vingswaarde en de sociale veiligheid van het groen 
met aandacht voor het historische karakter en kwa-
liteit. Ook hier is het groenbeleidsplan ten onrechte 
blijkbaar niet leidend. 

Kortom, er is reden voor grote zorg nu blijkt dat Stads-
beheer zich weinig tot niets gelegen laat liggen aan 
zijn eigen groenbeleidsplan. U mag van de AVN ver-
wachten dat ze daar stelling tegen neemt u

Maarten Smies, voorzitter 
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Landgoed Oosterbeek
     Kiezen tussen natuur en cultuur

Landgoedpark Oosterbeek, op de grens met Wassenaar, is sinds de herfst van 

2013 onderwerp van een grote opknapbeurt. Deze historische buitenplaats is 

vanaf 1953 in bezit bij de gemeente Den Haag maar kreeg tot op heden beperkte 

aandacht bij het groenonderhoud. Oosterbeek groeide daardoor uit tot een 

robuust natuurlijk parkbos.

I nmiddels is er financiële ruimte om 
Oosterbeek een groot-onderhouds-
beurt te geven. Een gespecialiseerd 

bureau heeft historisch onderzoek gedaan tot 
aan het moment dat de locatie op de kaarten 
is terug te vinden. Dat was 1629. In die begin-
periode was Oosterbeek niet meer dan een 
verbouwde boerderij met een lange bomen-
laan dwars door weilanden. In de volgende 
eeuwen zullen de opeenvolgende eigenaren 
de buitenplaats steeds verder uitbreiden tot-
dat eind 18e eeuw het 23 bunder grote park 
van Oosterbeek een totale make-over krijgt in 
de landschapsstijl die indertijd door architect 
Jan David Zocher Sr. (1763-1817) in Nederland 
werd geïntroduceerd. 

De Zocherstijl
Alhoewel niet honderd procent zeker, schrij-
ven historici de basis van de inrichting van 
het huidige park Oosterbeek dan ook toe 
aan Zocher Sr. Zijn zoon J.D. Zocher Jr. (1791-
1870) heeft zich in ieder geval met de verdere 

uitwerking bemoeid. Er gingen decennia 
overheen voor het park zijn definitieve vorm 
en invulling had. Zeer kenmerkend voor de 
Zocherstijl zijn de slingerende vormen van 
waterpartij, beek en lanen. Ook na tweehon-
derd jaar zijn de structuren nog goed terug te 
vinden in het park.

Beschermd Rijksmonument
Het herstelplan voor Oosterbeek dat nu bij de 
gemeente op tafel ligt, gaat ervan uit dat Oos-
terbeek het best kan worden teruggebracht 
naar de oorspronkelijke aanlegstijl. Daarbij 
wordt ook de originele beplantingslijst van 
Zocher gebruikt. Extra motivatie om het zo 
origineel mogelijk aan te pakken is het feit 
dat het landgoed de status van beschermd 
Rijksmonument heeft. Naast de gemeente 
Den Haag (eigenaar) en Wassenaar (grond-
gebied) zijn er dan ook meerdere partijen die 
zich met deze onderhoudsbeurt bemoeien. 
Het moet precies volgens de regels der kunst, 
vandaar dat er ook groot historisch onderzoek 
is uitgevoerd.

AVN in begeleidingscommissie
Vanaf het begin van de herstelplannen van 
de landgoederen Clingendael en Oosterbeek 
(2002) heeft de AVN zitting in de Begelei-
dingscommissie die indertijd officieel door 
de gemeenteraad is ingesteld. Daarbij zijn 
ook de wijkvereniging Benoordenhout en 
de Tuinenstichting betrokken. De commissie 
komt regelmatig bijeen om ervaringen uit te 
wisselen en eigen onderzoek in te brengen in 
de plannen van de gemeente.
De AVN is als natuurbeschermingsorganisatie 
vooral betrokken om de natuurwaarde van het 
landgoedpark in stand te houden. Want hoe 
aardig het ook lijkt dat een cultuurhistorisch 
momunentaal park weer wordt gerenoveerd 
naar zijn oorspronkelijke vorm, als daarmee 

het gevaar dreigt dat de natuurwaarde die 
gedurende de laatste eeuw in het bospark is 
opgebouwd weer teniet wordt gedaan, gaat 
Noord Den Haag straks een natuurschakel in 
de landgoederenzone missen. Oosterbeek 
heeft namelijk ook een functie als ecologi-
sche verbinding tussen het Haagse Bos en de 
Oostduinen te vervullen.

Bezwaar tegen kapplan oude eiken
Dat is ook de reden dat de AVN bezwaar heeft 
ingediend tegen de kap van de oude eiken in 
het park. Volgens de gemeente zijn de eiken-
bomen allemaal slecht, maar daarover ver-
schillen de meningen. De oude eiken zijn zeer 
waardevol voor de biodiversiteit in het bos 
en dat is reden om er zuinig op te zijn. Kap-
pen en vervangen door jonge bomen geeft 
wel een uniforme laanrij, maar verwoest ook 
de habitat van dieren die juist aan die oude 
bomen hun aanwezigheid in het park te 
danken hebben. Denk daarbij aan eekhoorn 
en marter, holenbroeders als mezen, specht, 
kauw en boomkruiper en tal van insecten van 
vlinders tot bijen en wespen. Een oude zomer-
eik biedt voedsel en leefruimte aan meer dan 
400 soorten organismen (planten en dieren). 

Levende relicten in het bos
De AVN streeft er dan ook naar om de oude 
zomereiken als levende relicten van een oude 
parkaanleg te koesteren. Dat kan wellicht niet 
op alle plekken, maar respect voor de natuur-
waarde hoort ook bij zo’n monument u

Het Kadastraal Minuut Plan van Oosterbeek in 
1822 waarop de huidige inrichting herkenbaar is

Door: Joost Gieskes en Aletta de Ruiter
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Rode eekhoorn weer in opmars ?
Tijdens een wandeling door de Haagse landgoed- 

bossen komen we regelmatig zijn rode pluim- 

staart tegen. Sciurus vulgaris hoort bij Den Haag.

Lange tijd was onduidelijk of het dure eekhoorn-
viaduct over de Benoordenhoutseweg zijn nut 
zou bewijzen, maar inmiddels heeft de camera-

val vastgelegd dat al twee eekhoorns zijn overgesto-
ken. Eentje binnendoor (zie foto) en eentje buitenlangs 
en dat is een goed begin.

Nest met dak en deur
Eekhoorns zijn in Den Haag alleen te vinden in bos met 
veel oude bomen. De dieren maken hun nesthol het 
liefst zo hoog mogelijk van de grond in de oksel van 
de stam en een stevige zijtak. Een hoofdnest van 50 
x 30 cm dat stevig gebouwd is van twijgjes, mos en 
aarde. De behuizing heeft zelfs een dak en soms ook 
een deur. Verspreid door het bos treffen we kleinere 
reserve-nesten om in te schuilen en te slapen. In het 
hoofdnest worden de jongen grootgebracht. 
Die beveiliging met dak en deur hebben eekhoorns 
niet alleen nodig om regen en kou te trotseren. Ze zijn 
gevoelig voor predatie door havik en boommarter en 
beide rovers zijn ook in de buurt.

Lange tijd leek het erop dat de eekhoorn steeds min-
der voorkwam in Nederland. In de vorige eeuw had de 
soort flink te lijden onder een ernstig virus, maar tus-
sen 1996 en 2012 herstelden de populaties zich.
Echter nog niet voldoende om dit zoogdier zonder 
extra aandacht aan zijn lot over te laten. In 2004 

stond hij nog op de Rode Lijst voor bedreigde diersoor-
ten, maar het gaat beter, dus is hij daar weer vanaf 
gehaald.  Maar als inheems zoogdier valt hij wel onder 
protectie van de Flora- en faunawet en dat betekent 
dat er niet op hem gejaagd mag worden en ook zijn 
nesten beschermd zijn. Om nog eens extra aandacht 
voor Pluimstaart te vragen, riep de Zoogdiervereniging 
2014 uit tot het Jaar van de Eekhoorn.

Voedselvallen met plakstrips
In een stad als Den Haag met zijn vele oude landgoed-
bossen zou Sciurus eigenlijk beter uit de verf moeten 
komen. De gemeente heeft in 2013 groot onderzoek 
laten doen naar zijn voorkomen 1). Niet alleen naar 
eekhoorns, maar ook naar alle andere zoogdieren die 
in deze stad huizen zoals ree, marter, vos, konijn en 
muizen. De aanwezigheid van eekhoorns werd gepeild 
door het uitzetten van voedselvallen met plakstrips, 
waarop haar blijft kleven. Daarmee komen nog niet 
de aantallen in beeld, maar wel de plekken waar de 
soort voorkomt. Op het verspreidingskaartje zien we 
dat de bossen van de binnenduinrand en de landgoe-
deren favoriet zijn. Van Haagse Bos tot Sorghvliet zijn 
populaties aanwezig. Ook in de Bosjes van Poot en de 
rand van het Westduinpark en verder nog in Landgoed 
Ockenburg. Alleen landgoed Meer en Bos en de Bosjes 
van Pex blijken niet bevolkt. Waarschijnlijk wegens 
slechte bereikbaarheid vanwege omringende drukke 

verkeerswegen volgens het rapport, maar nog waar-
schijnlijker wegens permanente verontrusting. Meer 
en Bos is tegenwoordig een intensief hondenuitlaat-
gebied en daar houden eekhoorns niet van.  Oudere 
Hagenaars herinneren zich Meer en Bos juist als een 
eekhoornparadijs. Eind jaren vijftig van de vorige eeuw 
kwamen de dieren daar uit je hand eten. Dat was een 
topattractie voor kinderen uit de buurt.  Verschuivin-
gen in het gebruik hebben dus invloed op natuurlijke 
omstandigheden.

Leefgebied verbeteren
Om Pluimstaart zijn plekje in onze stad te laten behou-
den, moet er een aantal maatregelen komen waarmee 
we zijn leefgebied verbeteren. De aantallen zijn nog 
klein en we moeten oppassen dat populaties niet ver-
snipperen. Drukke wegen zijn barrières waar de dieren 
groot gevaar lopen om doodgereden te worden. Om 
inteelt te voorkomen zullen ze veilig moeten kun-
nen migreren van het ene bos naar het andere. Het 
eekhoornviaduct heeft zijn dienst al bewezen maar 
extra ecoduikers en looprichels zijn ook goed voor 
andere zoogdieren. Behoud van voedsel en leefgebied 
hoort aandacht te krijgen in de beheerplannen van de 
landgoederen. Zorg voor voldoende oude zaadbomen. 
Jonge bomen dragen geen vrucht. Eiken en beuken 
zijn pas na 70 jaar manbaar. Een transparant bos geeft 
geen dekking en betekent gevaar. Eekhoorns moeten 
beschutte voorraadkamers kunnen aanleggen. 
Op dit moment telt Park Marlot vier exemplaren en 
Landgoed Oosterbeek eenzelfde aantal. Het Haagse 
Bos doet het iets beter, maar biedt ook meer beschut-
ting. Eekhoorns kunnen per jaar drie nesten van gemid-
deld vijf jongen grootbrengen. Daar blijft in gunstige 
omstandigheden gemiddeld 20 % van in leven. Bij een 
levensverwachting van vijf jaar zou de populatie weer 
moeten kunnen groeien u

Tekst: Aletta de Ruiter
en  Frederik Hoogerhoud

- De eekhoornbrug in gebruik

- Verspeiding eekhoorns in Den Haag 

(bron: gemeente Den Haag)

1) Bronvermelding: Zoogdieren in de stad Den Haag, A. Hendrikse en M. Bouma, Vakblad natuur, bos en landschap 2015/2: 20-22
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Aan de zuidrand van de vinexwijk Wateringse Veld raakt de stad aan het historische landbouwgebied van Midden-Delfland. 

Twee totaal verschillende landschappen gescheiden door de drukke Wippolderlaan. Achter de weg ligt een nieuw natuurge-

biedje: de Zwethzone. Dat sluit mooi aan bij de achterliggende Woudsepolder waar natuur, land- en tuinbouw, waterberging 

en historie hand in hand gaan. Gaat u mee op ontdekkingstocht ? Trek wel stevige wandelschoenen aan.

1 We starten aan de rand van Wateringse Veld bij 
het parkeerterrein achter de Sylvain Poonsstraat. 

De eerste vierhonderd meter voeren over het nieuwe 
fietspad dat tussen de industrieterreinen doorloopt 
richting viaduct onder de Wippolderlaan door.

2 Vlak achter het viaduct staan we direct in de 
nieuwe Zwethstrook. Recht voor ons uit zien we 

het gemaal van Delfland dat het water van de polder 
Wateringseveld uitmaalt op de Zweth. We gaan linksaf 
en daarna rechts de brug van de Zweth over.

3 De Zweth is een van de hoofdkanalen in het 
boezemwater van Midden-Delfland. Het water-

peil ligt hier op NAP-hoogte en heeft rechtstreeks ver-
binding met de Vliet in Delft. Historisch waren deze 
kanalen belangrijk voor het vervoer over water. Nu 
worden ze voornamelijk gebruikt door recreatievaart. 
Maar het  belangrijkste doel is de afvoer van water uit 
de omringende polders. 

4 Langs de Zwethkade-Zuid vinden we nog veel 
glastuinbouw  maar ook enkele historische 

boerderijen. Langs het water liggen oude geriefbosjes 
en rietoevers. Vroeger gebruikt als gebruikszone voor 
klein vee, aanlegplaats en hakhoutbosjes. Nu een 

prachtige natuurvriendelijke oever met 
rietkraag en draszone, waar ook nog her 
en der een privésteiger dienst doet.

5 Aan het eind van deze Zwethkade 
lopen we tegen de inlaat van de 

calamiteitenberging aan. In 2008 heeft 
Delfland in de Woudsepolder een nood-
opvang voor boezemwater gecreëerd. Als 
het waterpeil tijdens intensieve regen-
periodes snel stijgt en de Zweth dreigt 
over te lopen dan biedt deze polder tijdelijk 
opvang aan het wateroverschot. Sinds de 
opvang in gebruik is, heeft hij al drie keer 
dienst gedaan.

6 Achter de inlaat van de calamitei-
tenberging gaat onze route recht-

door over het wandelpad van de graskade. 
Achter het weiland hebben we aan de lin-
kerkant zicht op het middeleeuwse dorpje 
‘t Woudt. In het weiland zelf zien we her en 
der verhogingen in het landschap. Dat zijn 
de resten van oude terpen waarop in de 14e 
eeuw boerderijen gebouwd werden. Ook 
toen was er al wateroverlast en zocht men 

kunstmatige oplossingen om droge voeten te houden. 
Langs de route komen we hierover verschillende infor-
matiepanelen tegen. De kade geeft een prachtig weids 
uitzicht over de polder waar altijd vogels te bewon-
deren zijn. Aan de andere zijde ligt de natuurvriende-
lijke oever van de Zweth waar veel waterwild broedt. 
Vanwege de verstoringskans liever geen honden mee 
tijdens het broedseizoen tussen 15 maart en 15 juni.

7 Delfland heeft afgelopen winter dijkverzwaring 
toegepast langs de Zweth. Vooral op plekken 

waar geen vooroever aanwezig is, was het nodig om 
de kades te verstevigen en op te hogen met klei. In 
februari lag de zwarte blubberlaag nog uit te har-

den. Het uitgespaarde graspad onder aan de dijk was 
zompig nat van het uitzakwater en de kwel. Dit soort 
binnendijken langs boezemwateringen wordt voort-
durend gecontroleerd op uitdroging en afzakken van 
de toplaag. In mei is de graskade weer beloopbaar.

8 Om de hoek van de Molensloot zien we in de 
verte opeens de naamgever van dit water 

opdoemen. De Groeneveldse poldermolen, een ste-
nen grondzeiler die nog steeds dienst doet als gemaal, 
zij het dat ernaast ook wat electrische hulpkrachten 
staan opgesteld om er zeker van te zijn dat de uitmaal-
capaciteit voldoende is. De molen doet al dienst sinds 
1719 en maakt per jaar een kleine miljoen omwente-
lingen.

9 Ter hoogte van de molen kunnen we de gras-
dijk af en komen op de werkweg van het aan-

grenzende kassencomplex. In de zomer staat hier een 
kastje waar snoeptomaatjes en andere verse smake-
lijkheden te koop zijn. Een aanrader om de smaak van 
de streek ook op de tong te proeven.

10 Aan het eind van het pad kruist de provinciale 
weg. We volgen het parallel liggende fietspad 

linksom naar ‘t Woudt. Na 500 meter slaat de weg 
linksaf naar het dorpje zelf. We komen aan in het 
kleinste dorp van Nederland. Er wonen maar 35 men-
sen. Hier lijkt de tijd 100 jaar te hebben stilgestaan. 
Voor een verfrissing strijkt u neer in De Hooiberg. Op 
zondag zijn er vaak orgelconcerten in de kerk. Vanaf ‘t 
Woudt loopt een fietspad terug naar de Zwethkade. 
Langs de sloten staat ‘s zomers een rijke oeverflora.
Vanaf de eerste brug over de Zweth kunt u ook aan 
de overkant de route vervolgen. U loopt dan door het 
nieuwe natuurrecreatiegebied de Zwethzone u

Dijkverzwaring en Groeneveldse poldermolen

In de verte ligt ‘t Woudt, anno 1277

Waterig winterzonnetje langs ZwethoeverBoerderij uit 1851

Pril voorjaar langs de Zweth
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route  is 

ca 8 km

Langs de Zweth een waterschapswandeling

Deze wandeling is ook beschikbaar via de wandelapp van de AVN: https://itunes.apple.com/nl/app/avn/id928369780?mt=8
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Haags groen anno 1570 ‘Haga comitis in Hollandia’ oftewel ‘s-Gravenhage in Holland’ 

was in de 16e eeuw een druk maar zeer overzichtelijk

dorp waar het groen al een belangrijke plaats innam.

Historische kaarten lijken een beetje op 
Google Earth. In vogelvlucht kun je het 
landschap ontdekken. Als je inzoomt, 

kun je zelfs op straatniveau de sfeer bekijken. 
De oude kaartenmakers keken precies hoe de 
omgeving eruit zag en tekenden dat in een 
geforceerd perspectief in het stratenpatroon. Zo 
krijgen we een realistisch beeld van de bouw-
kunst en ook van het straatleven uit die tijd. 
Deze uitgave van de kaart staat op naam van 
Cornelis Elandt, maar die kopieerde in 1663 -dus 
bijna 100 jaar later- de originele kaart in olieverf. 
Dat is ook de reden dat de legendalijsten blanco 
zijn. Er zijn veel variaties op dit thema in het 
gemeente-archief te vinden. Dezelfde kaart in 
zwart-witte pentekening maar ook in gekleurde 
kopergravure. Wat deze uitgaven gemeen heb-
ben, is de omvang van het dorp Haga aan het 
eind van de Middeleeuwen. Gezien de econo-
mische bedrijvigheid op straat kunnen we al 
van een stad spreken. Zonder de bijbehorende 
stadsrechten weliswaar.

Dorp op de duinrug
De reden dat Den Haag juist hier is ontstaan, ligt 
aan drie factoren. De aanwezigheid van water, 
droge voeten en een jachtbos. Dat water is op 
de kaart overduidelijk aanwezig in de Hofvijver, 

een van oorsprong natuurlijk duinmeer tus-
sen twee iets hoger gelegen duinruggen. In de 
veertiende eeuw is het duinmeer vergroot om 
meer status aan het naastgelegen Binnenhof 
te geven. De genoemde duinruggen waren de 
uitlopers van het Bosch. Droge zandgrond waar 
geen muggen huisden en waarop het dus veilig 
wonen was. In het aangrenzende bos zat wild: 
herten, konijnen en wat er in die tijd allemaal 
wilde rondscharrelen. In 1570 was dat bos al aar-
dig onder menselijke invloed. De bomen staan 
er in rijen, er zijn open stukken en lanen voor 
wandelaars en rijtuigen. In onze tijd zouden we 
van een park spreken, maar het was het Bosch 
van ‘s-Hage en stond ten dienste van het Gra-
felijk Hof. 

Groene weiden rondom
Hoewel het dorp aanvankelijk op het zand was 
gebouwd kwamen de Einden, zoals Noordeinde 
en Westeinde, maar ook Wagenstraat en Bezui-
denhoutseweg in het veen van de strandvlak-
tes uit. Voormalig moeras dat al in een vroeg 
bewoningsstadium verkaveld en door sloten 
ontwaterd was. Haga had geen gebrek aan 
akkerbouw-, weide- en tuindersgronden. Op de 
kaart zien we de slootpatronen in rechte, maar 
ook kromme verkaveling. De koeien en paarden 

staan, liggen en springen levendig in het veld.
Aan de rand van het dorp hebben veel huizen 
een groene hof met boomgaard, kruidentuin 
of  siertuin. Achter het Binnenhof treffen we 
de kooltuinen op de plek waar nu het Plein ligt.

Eerste straatbomen
Veel van het aanwezige groen was in particulier 
bezit maar in het elitaire deel van het dorp staat 
openbaar groen. In 1536 werden op last ven kei-
zer Karel V op het Lange Voorhout vier rijen 
lindebomen (de eerste straatbomen van Haga) 
geplant, evenals op de Vijverberg. De kaart laat 
op het  Buitenhof eveneens straatbomen zien, 
maar die zijn eigendom van het Hof. Het Buiten-
hof was in die tijd niet openbaar toegankelijk.  
Parallel aan het Noordeinde zien we een voor-
name laan met bomen:  de Pastoorswarande, 
een particulier jachtterrein, waarschijnlijk van 
de kerk.  Op dezelfde plek ligt nog steeds een 
straatje met deze naam, maar er is tegenwoor-
dig geen sprietje groen meer te bekennen.

Kijken, speuren en ontdekken
Zo’n oude kaart is net een prentenboek. Er is 
zoveel op te zien. Als u nog meer details wilt 
ontdekken moet u naar het Haags Historisch 
Museum. Daar hangt de kaart in het groot u

Door: Aletta de Ruiter
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“Mijn vrouw klaagt weleens dat ik het 

alleen maar over bomen heb. Maar ja, dat 

is nou eenmaal mijn lust en mijn leven.”

Bas Steenks 
  boomdeskundige AVN

“Begin jaren tachtig van de 
vorige eeuw stond de moderne 
boomverzorging nog in de kin-

derschoenen. Ik was toen groenbeheerder in 
Schiedam en heb de ontwikkeling op de voet 
kunnen volgen. En nu ik gepensioneerd ben, 
zie ik nog steeds veranderingen in de bena-
dering van boomverzorging langskomen.
Al vanaf eind jaren zestig was het vooral de 
firma Copijn die kennis over boomchirurgie 
vanuit Duitsland in praktijk bracht. Oude 
bomen werden als het ware geopereerd om 
gezwellen te bestrijden. Middenin die hype 
kwam er  ineens heel andere kennis binnen. 
De Nederlandse boomdeskundige Pius Flo-
ris bracht revolutionaire kennis van de Ame-
rikaan Shigo naar Nederland en liet zien dat 
de meeste bomen een groot zelfherstellend 
vermogen hebben en dat het juist belangrijk 
is om de wond zo klein mogelijk te houden. 
Een boom met voldoende conditie groeit 
dan weer dicht met herstelweefsel en sluit 

de indringer uit. Na enige aarzeling volgden 
alle groenbeheerders zijn adviezen”.

“Met z’n allen zijn we stadsbomen steeds 
serieuzer gaan nemen. Je kunt je nu niet 
meer voorstellen dat een boom vroeger zon-
der noemenswaardige voeding in het zand 
werd geplant. Nu krijgt iedere nieuwe straat-
boom 9 kuub speciale boomzandgrond mee 
en worden er gietranden en beluchtingspij-
pen aangebracht. Boomkluiten waar veel 
verkeersdruk op staat krijgen ondergronds 
zelfs een beschermende watershell boven de 
kluit aangebracht. Alles om de groeikansen zo 
groot mogelijk te laten zijn. Tegenover deze 
zorgvuldigheid regeert bij de gemeente de 
vrees dat straatbomen iets kunnen mankeren. 
Een zwam aan de stam betekent al snel het 
doodvonnis voor een boom. Ook het beleid 
om alle zestig-jaar oude populieren tot kap 
te veroordelen vind ik erg drastisch.  De AVN is 
hierover in overleg met de gemeente”.  

“Toen ik in 2005 met pensioen ging, kwam ik al vrij 
snel in aanraking met de AVN. Mijn vak is zo interes-
sant dat ik niet lang hoefde na te denken om het werk 
als vrijwilliger voort te zetten. Als geboren Hagenaar 
is het ook leuk om iets voor de bomen in je eigen stad 
te kunnen betekenen.  
De contacten met de groenbeheerders waren snel 
gelegd en ik moet zeggen dat we een uiterst plezierige 
verstandhouding hebben, ondanks het feit dat we het  
niet altijd eens zijn”.

“Voor de AVN is het belangrijk dat er met mijn vak-
kennis ook een inhoudelijke discussie kan worden 
gevoerd. Ik kijk lang niet alle kapaanvragen na, dat 
zou onmogelijk zijn, maar als ik de aanvragen langs 
zie komen, kan ik meestal de belangrijkste eruit vissen. 
Sinds enkele jaren is het officieel niet meer mogelijk 
om een zienswijze in te dienen, maar als ik de gege-
vens van de vergunning opvraag, krijg ik ze altijd 
thuisgestuurd en kan ik van tevoren overleggen met 
de betreffende groenbeheerder. Op die manier heeft 
de AVN toch grote invloed”.

“Onderhandelen in het voortraject is het meest effec-
tief. Dat geldt vooral als het grote projecten betreft 
zoals de voorgenomen kap van de kastanjes op de 
Koninginnegracht of de aanleg van de parkeergarage 
onder het Lange Voorhout waarbij de monumentale 
lindes twee keer verplant zouden moeten worden. In 
zulke gevallen zitten er altijd meerdere partijen rond 
de tafel, maar als boomdeskundige merk ik dat een 
deskundige contra-expertise heel veel gewicht in de 
schaal legt. In beide gevallen heb ik namens de AVN 
goed kunnen adviseren en werden de plannen zo aan-
gepast dat de bomen geen risico liepen”.

“Ik kan niet alles tegenhouden. De kadevernieuwing 
bij de Veenkade bijvoorbeeld werd ten koste van de 
kastanjebomen uitgevoerd. We hebben alle tech-
nische oplossingen onderzocht, maar er was geen 
enkele mogelijkheid om de bomen goed te behouden. 
De kademuren stonden op instorten dus daar moest 
iets aan gedaan worden. Ik onderhandel dan wel net 
zo lang tot er een goede vervanging wordt terugge-
plaatst. Een gunstiger voorbeeld is de herinrichting 
voor de sportcampus in het Zuiderpark. Daarvoor 
stond een  lange lijst met kapaanvragen. Uiteindelijk 
hebben we veel bomen kunnen behouden door ze te 
verplanten en een aantal van de kaplijst te schrappen. 
Projectleiders denken vaak dat verplanten niet moge-
lijk is, maar als de aanwezige bomen er geschikt voor 
zijn, moet je ze die kans wel geven. Het voordeel is dat 
je dan meteen veel grotere kruinen op je nieuwe ter-
rein hebt staan. Dat scheelt jaren groeien”.

“Een van de grootste uitdagingen in mijn huidige 
functie is het lidmaatschap van de Adviesraad Monu-
mentale Bomen. De adviesraad bestaat uit vier verte-
genwoordigers van groene belangengroepen. Samen 
met dendroloog Joost Gieskes vertegenwoordig ik 
daar de AVN. Monumentale bomen zijn minimaal 50 
jaar oud en moeten aan bepaalde voorwaarden vol-
doen om in aanmerking te komen. De gemeente Den 
Haag heeft daar een aangepast beleid voor. Regelma-
tig beoordelen we bomen. Het is altijd maatwerk. Eens 
in de vijf jaar dragen we nieuwe kandidaten voor om op 
de lijst te plaatsen. Soms seniore bomen die ergens in 
een achtertuin staan, vaak verstopt tussen de huizen. 
Ons advies wordt besproken met de boomdeskundigen 
van de gemeente. Hele plezierige overleggen met veel 
resultaat. Dit is samenwerking zoals het bedoeld is.”u

Interview

Door: Aletta de Ruiter
Foto links:

Op bezoek bij een monumentale kastanje

Foto onder:

Samen met de groenbeheerders de dunning  
in het Wijndaelerplantsoen bespreken

Vrijwilligers in beeld
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Van de portefeuillehoudersResultaten van de portefeuillehouders

Algemene Ledenvergadering op 11 april 2015
Zoals elk jaar organiseert de AVN in april een algemene ledenvergadering waarbij ze haar leden uitnodigt de 
resultaten van het afgelopen beleidsjaar met elkaar te bespreken. Het bestuur vindt het plezierig om jaarlijks 
persoonlijk in contact te komen met een aantal van haar betrokken leden. 
Dit jaar willen we u zelfs uitnodigen om na afloop van het huishoudelijk deel van de vergadering deel te 
nemen aan een brainstorm over Groen in de Stad. Door middel van een dynamische mediation vragen we 
uw mening over het gebruik van de grote groengebieden en het wijk- en buurtgroen.
Uiteraard nodigen we u traditiegetrouw voor een gezamenlijke lunch.
Daarna volgt een lezing waarvoor we op dit moment nog in gesprek zijn met een beoogd spreker.
Als u de ALV dit jaar wilt bijwonen, willen we dat in verband met de catering graag uiterlijk 8 april van u 
weten . Meld u aan op info@avn.nl of bel 070-33 88 100
De jaarverslagen zijn vanaf 1 april beschikbaar op www.avn.nl of op te vragen bij de secretaris u

    Agenda  A L V
10.00 u Zaal open ... koffie
10.30 u Aanvang vergadering
12.00 u Einde vergadering
Pauze en lunch
12.30 u Brainstorm
13.15 u Lezing
14.00 u Afsluiting
Adres:
Vergaderzaal Bergkerk, 
Daal en Bergselaan 50 A
2565 AE Den Haag
Vrij parkeren - Bus 24 - Tram 3

Aanbevelingen AVN overgenomen 

De voorbereidende werkzaamheden voor het vergroten van het parkeerterrein van de NAVO/NCIA-vesti-
ging aan de Oude Waalsdorperweg moeten allemaal voor de start van het broedseizoen zijn uitgevoerd. 

Op 18 februari is men begonnen met het vrij maken van het nieuwe wegtracé en de plek van de parkeerga-
rage. De week daarvoor zijn door een vleermuisdeskundige de te kappen bomen gecontroleerd op mogelijke 
slaapplaatsen. Van het gekapte hout zijn langs het wegtracé en parkeergarage takkenrillen gemaakt. De te 
behouden bomen zijn afgeschermd en waardevolle struiken zijn tijdelijk opgekuild. 
Omdat de werkzaamheden plaatsvinden in beschermd natuurgebied was een ontheffing nodig in het kader 
van de Natuurbeschermingswet. Om die te krijgen is er afgelopen zomer in het plangebied uitgebreid onder-
zoek gedaan naar gebiedsspecifieke fauna. Aan de hand van het voorkomen van deze soorten is bepaald welk 
effect de werkzaamheden hebben en welke aanpassingen moeten worden gedaan om de schade aan hun 
leefgebied zo gering mogelijk te laten zijn. Dit betrof vooral de vliegroutes van de vleermuizen die de hoge 
bomen langs de oude Waalsdorperweg gebruiken als ijkpunten voor hun routebepaling. Om die reden zijn 
er enkele belangrijke hoge bomen blijven staan. 
De ecologe van de AVN is blij dat haar aanbevelingen over het gebruik van lokaal gekweekt plantgoed en 
de suggestie voor het aanbrengen van takkenrillen ter bescherming en tijdelijke schuilgelegenheid door de 
projectleiding zijn overgenomen u 

Natuurcompensatie in Uithof

Op verzoek van de AVN en de Haagse Vogelbescherming 
wordt er een natuuronderzoek gedaan naar de conse-

quenties van de aanleg van een mounainbiketrail in de Uithof. 
De recreatiebehoefte voor bikers blijkt groot en de gemeente 
Den Haag wil graag aan de vraag voldoen, maar wil daarbij ook 
haar verantwoordelijkheid voor de natuurwaarde niet uit het 
oog verliezen. De Uithof biedt voldoende mogelijkheden voor 
compensatie van met name oevervegetatie en weidevogels. In 
maart zullen AVN en HVB samen met groenbeheerders en stad-
secoloog een bezoek brengen aan het gebied om te kijken hoe 
die natuurcompensatie gerealiseerd kan worden u 

Delfland laat klei opruimen

Een uur nadat de AVN het probleem met de overtollige 
vette klei langs het fietspad in landgoed Marlot op Face-
book had gezet, mailde het hoogheemraadschap van Delf-
land met de vraag of er misschien iets opgelost kon wor-
den. Niet voor het eerst merkten we hoe snel de moderne 
media werken. Ook de stadsecologe en de boomdeskun-
dige van de gemeente Den Haag onderschreven het pro-
bleem dat vette klei op schrale bosgrond op termijn veroor-
zaakt. In een gezamenlijk overleg tussen AVN, gemeente 
Den Haag en Delfland is er naar een oplossing gezocht. De 
eerste meter klei langs het fietspad blijft liggen omdat dit 
technisch dienst doet als ‘dijktalud’. De overtollige klei die 
buiten die meter ligt, wordt weer verwijderd. Ook bij de 
oude laaneiken wordt de grond rondom schoongemaakt. 
Een intensief en secuur klusje omdat de eerste lentebolle-
tjes hun kop al boven de grond steken. AVN spreekt waar-
dering uit voor de constructieve samenwerking om deze 
fout te herstellen u

Groene Court Tower midden in nieuwe duinen
De aanleg van het nieuwe Internationale Strafhof op de hoek van de Van Alkemadelaan 
en de Oude Waalsdorperweg heeft de AVN afgelopen jaren veel overlegmomenten met 
projectontwikkelaar en wijkbewoners bezorgd.
Vooral het behoud en de vervanging van gekapte grote bomen was een aandachtspunt. 
Dankzij de bereidheid van de ontwikkelaar om de natuur hier een nieuwe kans te geven 
is er veel bereikt.
De adviezen van AVN hebben ertoe geleid dat de gebouwen een vogelvriendelijke gevel 
hebben gekregen. De hoofdtoren krijgt zelfs een vegetatiegordijn met klimop en voor de 
bijgebouwen is er rekening mee gehouden dat vogels in hun vlucht geen  rechte spiege-
lende oppervlaktes tegenkomen.  
Omdat het ICC op de grens met de Oostduinen ligt, heeft de landschapsarchitect het 
duinlandschap binnen het plangebied optisch doorgetrokken. Op dit moment wordt 
daar nieuwe duinbeplanting aangelegd. Afgelopen herfst werd aan de rand van de 
Oude Waalsdorperweg per ongeluk een rij oude dennen omgezaagd. Die zijn inmiddels 
door nieuwe jonge dennen vervangen. Het zal helaas nog wel enige jaren duren voor ze 
dezelfde maat hebben als hun karakteristieke voorgangers u

Foto: Caroline de Jong
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Populieren in het nauw

In november vorig jaar presenteerde de 

gemeente een plan voor vervanging van 

een groot aantal populieren.  De locale 

pers gaf hier uitgebreid aandacht aan. 

Immers, als wordt aangekondigd dat van 

de 7000 Haagse populieren langs lanen 

en straten er 1400 in een slechte condi-

tie verkeren, dan is dat wel schrikken. 

Om zicht te krijgen op de gesteldheid van het 
hele populierenbestand heeft de gemeente 
onderzoek laten doen. Hieruit kwam het 

advies dat er binnen twee jaar bijna 900 bomen moe-
ten worden gekapt. Daarnaast moet bij bijna 1000 
bomen de kroon worden ingesnoeid om risico’s te voor-
komen.  Deze beoordeling is gebaseerd op een systeem 
waarbij drie factoren worden toegepast die bepalend 
zijn voor de duurzame kwaliteit van een boom, te weten 
conditie, veiligheid en beheerbaarheid. Aan iedere fac-
tor wordt een score  van 0 tot 10 gekoppeld. Deze sco-
res worden met elkaar vermenigvuldigd en hieruit volgt 
een kwaliteitsgetal, dat uiteindelijk bepalend is voor de 
te nemen maatregelen. Deze beoordelingsmethode is 
vrij nieuw en gebaseerd op een ander systeem dan de 
gebruikelijke VTA-methode; de Visual Tree Assessment 
ofwel de  visuele boombeoordeling. 

Populair maar vaak verguisd 
Als men snel veel groen wil hebben, is de 
populier een populaire soort. Direct na de oor-
log, toen veel stadsbomen in de kachel waren 
beland, werd dankbaar gebruik gemaakt van 
deze snelle groeier. Maar ook later bij de grote 
stadsuitbreidingen zoals Mariahoeve zijn in de 
jaren zestig massaal popels geplant. De genera-
tie popels van direct na de oorlog is vrijwel ver-
dwenen, maar de latere generatie begint nu zijn 
gebreken te vertonen.  Gebreken als het risico 
op takbreuk manifesteren zich doorgaans bij 
een aantal specifieke  soorten, zoals de Canada 
populier. Met name de variëteiten Populus 
canadensis ‘Robusta ‘ en de Populus canadensis 
‘Heidemij‘ zijn takbreukgevoelig. Deze soorten 
zijn speciaal doorgekweekt voor de houtpro-
ductie van bijvoorbeeld pallets. Na zo’n 40 jaar 
waren deze bomen in optimale staat voor de 
productie van gebruikshout. Op dat moment 
noemde men zo’n boom ‘kaprijp’. En dat is een 
kreet die nu te pas, maar veel vaker te onpas 
wordt gebruikt. Soms door groenmensen, maar 
vooral door leken. Als nu de term kaprijp wordt 
gebruikt, dan bedoelt men veelal dat de betref-
fende boom een leeftijd heeft bereikt waarop 
hij gekapt zou moeten worden. De vraag of dit 
echt nodig is in verband met risico of gebreken 
speelt dan geen rol. Maar wel de gedachte: ‘het 
is geen verlies, want het is maar een populier’. 
Kortom, bij sommige mensen leeft de gedachte 
dat de populier een minderwaardige soort is. 
Men hecht dan meer waarde aan een zoge-
naamde  ‘duurzame’ soort, zoals beuk, plataan, 

eik, iep, linde, esdoorn enz.  Maar is het niet 
zo dat een populier, in al zijn verscheidenheid, 
een zeer waardevolle boom kan zijn met speci-
fieke eigenschappen en kwaliteiten? Zijn forse  
kroon is vaak beeldbepalend en zijn massa 
groen draagt in belangrijke mate bij aan de 
CO2 opvang uit de stad. De Italiaanse populier 
Populus nigra Italica vormt met zijn opvallende 
slanke kroon en een hoogte van 30 -35 meter, 
een karakteristieke verschijning in het stads-
beeld. De witte abeel Populus alba heeft blad 
dat aan de onderzijde opvallend wit viltig is 
behaard. De boom doet het uitstekend in de 
zilte wind langs de kust. 
Bij de komende sanering van 900 populieren 
zal zeker een herplant plaats vinden, alleen rijst 
dan de vraag wat er wordt teruggeplant. Kiest 
de gemeente voor andere soorten dan populier 
of komen er populieren terug ? Ook al heeft de 
populier in de stad beperkte mogelijkheden om 
herplant te worden, zou het toch een verlies 
betekenen als de popel op een zeker moment 
uit de stad verdwijnt 

Veiligheid, risico en aansprakelijkheid
Het potentiële risico dat in een boom kan schui-

len is voor de gemeente reden genoeg om hier 
alert op te zijn en zo nodig passende maatrege-
len te nemen. Dit kan variëren van snoei tot kap. 
De gemeente is namelijk als eigenaar/beheer-
der aansprakelijk voor schade of lichamelijk let-
sel veroorzaakt door een boom.
Uiteraard is men beducht voor  claims en daarom 
stellen de groenbeheerders alles in het werk om 
dergelijke claims te voorkomen. Zij hanteren 
hiervoor een systeem waarbij alle straatbomen 
jaarlijks worden geïnspecteerd op gebreken vol-
gens de VTA-methode. Deze inspecties worden 
geregistreerd per boom zodat de gemeente, in 
geval van een schadeclaim, kan aantonen dat 
er zorgvuldig is gehandeld en alles is gedaan 
wat redelijkerwijs mogelijk is om gevaar te 
voorkomen. Maar blijkbaar vindt de gemeente 
deze VTA controle bij populieren onvoldoende 
en heeft daarnaast het aanvullende onderzoek 
laten doen naar die 7000 exemplaren, waarbij 
nog andere weegfactoren worden toegepast. 
Ondanks al deze inspecties en preventieve 
beheermaatregelen zullen risico’s nooit voor 
100% kunnen worden uitgesloten. Dit lukt 
alleen door alle populieren te kappen, maar dat 
kan toch nooit de bedoeling zijn ? u  

Tekst en foto’s: 
Bas Steenks

Foto links:

Italiaanse populieren in  
Morgenstond. In Moerwijk 
staan nog meer vitale 
Italianen van 60 jaar

Foto rechts:

Twee gele stippen  
betekent:  
veroordeeld tot kap
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Het was een erg mooi plan, het Natura 2000 
project in het Westduinpark. Maar nu lijkt 
het moment aangebroken om het te evalue-

ren en misschien de gekozen oplossingen te betreuren. 
Het project was een rigoureuze ingreep in de 
bestaande duinen. Veel begroeiing die zich tot de tijd 
had ontwikkeld werd verwijderd. Tot een meter diepte 
werd het zand gezeefd om alle wortelresten weg te 
nemen. Het doel was dat de oorspronkelijke duinbe-
groeiing zou terugkeren. Helaas is dat tot op heden 
niet gebeurd. Wat er wel gebeurt, is het volgende: 
• Er wordt massaal buiten de paden gelopen, 
• nieuwe plantjes kunnen zich amper ontwikkelen, 
• het zand stuift zo erg dat elk jong plantje snel is  
 ondergestoven.

Jammer is dat bij de uitvoering van het project veel 
oorspronkelijke fauna is verdwenen. Fazanten en 
konijnen zijn zeldzaam geworden na de vernietiging 
van hun milieu. Alleen vossen worden nog regelmatig 
waargenomen. 
Het project was bedoeld om het gebied te verfraaien 
en dat leek zeker haalbaar. Maar het verstuiven is zo 
erg dat enige bunkers uit de Tweede Wereldoorlog 
deels boven de duintoppen uitsteken, in elk geval is 

de schoonheid van het park extra geweld aangedaan.
Mijn vermoeden is dat de ontwerpers van het project 
het verstuiven en de klimaatverandering vooraf niet 
echt in beschouwing hebben genomen. De brede toe-
gang vanaf de Savornin Lohmanlaan naar het strand 
(waar vrachtauto’s ter bevoorrading van de strandten-
ten tot voor kort konden rijden) was omstreeks de jaar-
wisseling verworden tot een zandpaadje van minder 
dan 50 cm breedte, met ernaast een zandheuvel van 
wel drie meter hoogte. Twee weken later lag het pad 
onder een laag van drie meter zand.  
Veel bomen en struiken zijn intussen grotendeels door 
het zand verzwolgen. Jammer is ook de investering in 
schelpenpaden geweest. Vele zijn inmiddels met een 
dikke laag zand bedekt. 
Gesteld kan worden dat het geld dat besteed wordt 
aan onderhoud en het continu opruimen van zand, 
vast een veel betere besteding in de Haagse natuur 
had kunnen vinden.
Het zal de AVN sieren als zij samen met de Gemeente 
en Dunea tot een evaluatie van het project komt en dit 
zal leiden tot nieuwe en betere keuzes voor de natuur 
van het Westduinpark u 

Theo van Maanen, lid AVN

In deze nieuwe lezersrubriek ‘Hoor & Wederhoor’ laten we het woord aan 

onze leden die iets ter bespreking willen geven over het natuurbeheer in 

en rond Den Haag. We vragen een reactie aan de officiële beheerders.
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‘Het Westduinpark en Wapendal zijn 
sinds 2011 als één Natura 2000-gebied 

aangewezen (Europese regelgeving). Daarbij is 
vastgesteld dat Den Haag als beheerder van het 
gebied de dynamiek in de duinen moet terug-
brengen. Dat is gebeurd met het Natuurherstel-
project 2011-2013. Uitgangspunt is dat gezonde 
duinen in beweging moeten zijn.

Vóór het uitvoeren van het Natuurherstelpro-
ject was in het Westduinpark sprake van sterke 
vergrassing en verruiging (zie afb. 1). Met het 

aanbrengen van een laag grond, in de eerste 
helft van de vorige eeuw, kreeg ook nog veel 
duinvreemde vegetatie de kans om zich in het 
gebied te ontwikkelen en uit te breiden. Met 
het Natuurherstelproject is hier een einde 
aan gekomen en is met het verbeteren van de 
natuurkwaliteit van het Westduinpark gestart. 
Om een zo hoog mogelijk natuurresultaat te 
behalen, zijn de meest efficiënte en effectieve 
maatregelen uitgevoerd. Ook zijn alleen de 
zuidhellingen van het duingebied aangepakt 
(zie afb. 2). Hiermee wordt natuurontwikkeling 

gestimuleerd en zou  na enige tijd de karakte-
ristieke duinflora weer moeten verschijnen (zie 
afb. 3).
Dat op bepaalde plekken de zandtoevoer groot 
is, heeft te maken met het feit dat het dyna-
misch proces tijd nodig heeft om zich te stabi-
liseren. Dit proces wordt gemonitord en wordt, 
waar nodig, ondersteund door het zand naar 
een geschiktere locatie te verplaatsen. Hiermee 
waarborgt de gemeente de toegankelijkheid 

zonder de dynamiek te frustreren. Parallel hier-
aan is de gemeente bezig met de aanpak van de 
infrastructuur om te zorgen dat het duingebied 
voor de lange termijn goed bereikbaar blijft. 
Voor het Natura 2000-gebied Westduinpark en 
Wapendal is een beheerplatform actief waar 
Haagse natuur- en wijkverenigingen plaatsne-
men. Zo ook de AVN. Hierin worden de verschil-
lende projecten zoals het Natuurherstelproject 
toegelicht en besproken’ u

Nawoord AVN
De dynamiek van het zand is (vooral na de stor-
men) enorm. Maar ondanks deze bijwerking 
onderschrijft de AVN de noodzaak van de N 2000- 
ingrepen. In het oude Westduinpark was geen 
enkele plek met grijze duinflora meer te vinden. 
Er stond veel groen van de verkeerde soort. Men-
sen raken daar snel aan gewend, maar het is niet 
goed als daardoor de biodiversiteit verdwijnt.
Voor konijn en fazant blijft voldoende plek over.

We vroegen de groenbeheerders 

van het Westduinpark om te 

reageren op de ingezonden brief. 

Zij deden dat in overleg met 

afdeling Communicatie van de 

Gemeente Den Haag. 

Hierbij het formele antwoord: 

Heeft u ook een prangende vraag over Haags natuurbeleid? Laat het de redactie weten via info@avn.nl. Voor meer informatie zie ook: (http://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/landschap/natuur)
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Het Westduinpark in beweging
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Door: Jaap van LoenenDe honingboom bestaat echt. Niet alleen in 
het verhaal van Winnie the Pooh. Hij hoort 
tot de vele bijzondere en interessante boom-
soorten die in onze stad voorkomen en waar 
we meestal maar weinig van afweten.

De honingboom
Sophora japonica, ook Styphnolobium japonicum 

Als straatboom moet hij wel genoeg 
ruimte hebben, want hij ontwikkelt een 
transparante maar forse kroon. In Den 

Haag staan ze onder andere tussen het stadhuis 
en de Anton Philipszaal maar ook in de nieuw-
bouwwijk Wateringse Veld.
Anders dan de botanische namen doen vermoe-
den is de honingboom niet inheems in Japan, 
hoewel hij daar wel veel voorkomt. De thuislan-
den zijn China en Korea, waar hij vaak bij boed-
dhistische tempels en pagodes staat. Hieraan 
dankt hij zijn Engelse naam Pagoda tree. De 
boom levert ook ingrediënten voor medicijnen 
die al eeuwen in de Chinese geneeskunde wor-

den gebruikt.  Zoals de meeste plantaardige 
middelen zijn die wat giftig, maar bij de juiste 
toepassing en vooral met een zorgvuldige dose-
ring toch vaak effectief.  Deze giftigheid en de 
aanwezigheid van diverse andere afweermid-
delen maken ook dat de boom vrijwel zonder 
ziekte is en daardoor heel oud kan worden.

The Old Lions of Kew
In de 18e eeuw werd de honingboom naar 
Europa gehaald.  Vanaf 1747 staat hij al in de 
Jardin du Roy in Parijs en sinds de aanleg in 1762 
van de beroemde Kew Gardens in Londen. Ook 
daar is hij nog steeds in leven. Helaas is de boom 

in de loop der jaren wel opzij weggezakt en ligt 
hij nu vrijwel horizontaal.  
In diezelfde tijd werd nog een viertal andere 
uitheemse bomen in Kew Gardens  aangeplant:  
Een Ginkgo biloba, een Platanus orientalis, een 
Robinia pseudoacacia en een Zelkova carpini-
folia, ook wel Turkse iep genoemd. Ook die zijn 
er nog altijd en tezamen worden de vijf bomen 
ook wel The Old Lions of Kew genoemd.  

Bloei en vrucht
De honingboom behoort tot de vlinderbloe-
migen. In boomvorm komen deze planten in 
Noord-Europa oorspronkelijk niet voor. Hij is 

nauw verwant aan de goudenregen, die bij ons om 
zijn uitbundige bloei zeer geliefd maar helaas nogal 
giftig is. De bloemen van de honingboom zijn rijk aan 
nectar en verspreiden de geur daarvan tot ver in de 
omtrek. Dit leidde tot de Nederlandse naam honing-
boom. Jammer genoeg komt de boom bij ons maar 
heel zelden tot bloei en dan nog pas op latere leeftijd.  
Over het gebruik van de botanische namen bestaat 
verschil van mening. Zo ligt de aan het Arabisch ont-
leende naam Sophora nogal gemakkelijk in het gehoor. 
Daarentegen geeft het moeilijker uit te spreken Styph-
nolobium meer de eigenschappen van de boom weer, 
in dit geval van de vrucht. Styphnos betekent wrang, 
ook wel ruw en lobium peultje. Dat peultje lijkt wat op 
een grote sperzieboon waarbij de zaden een beetje zijn 
ingesnoerd. Hierdoor voelt het ruw aan. Verder smaakt 
het wrang-zuur en is bovendien giftig. Overigens 
komen ook de rijpe vruchten hier heel zelden voor.

Kenmerken
Het feit dat de honingboom in onze omgeving haast 
nooit tot bloei komt en dus geen vruchten draagt, 
maakt het herkennen niet eenvoudig. De boom wordt 
nooit erg hoog, echter wel omvangrijk  (meer dan 
20 meter)  met zware, enigszins gedraaide takken. 
De bladeren zijn veervormig samengesteld met zo’n 
12 tot 14 zijblaadjes en één aan de top. Ze zijn over-
staand gerangschikt, gaafrandig en spits toelopend. In 
de herfst kleuren ze helder geel. Na het afvallen laat 
het steeltje een duidelijk bladmerk achter met in het 
midden daarvan een heel klein beginnend knopje van 
het nieuwe blad. Ook een dubbel samengestelde blad-
vorm komt bij deze boomsoort voor.
Zowel de twijgen als de enkele jaren oude takken zijn 

donker groen. Ze hebben geen doorns zoals de ver-
wante Robinia en Gleditsia.  De schors van de stam is 
grijs-bruin en heeft kruisende ribbels. Deze zijn wat 
minder grof dan die van de Robinia.

Reddingsactie op Paaseiland
Niet alleen in China maar ook op tal van andere plaat-
sen op de wereld komt of kwam de honingboom voor. 
Zo is hij ook bekend in Zuid-Europa, Zuid-Azië en op 
diverse eilanden in de Pacific. Op Paaseiland waren 
er ooit heel veel, maar door ontbossing is hij daar nu 
geheel uitgestorven. 
Vanuit Kew Garden en het Zweedse Trädgarden in 
Göteborg komt thans herplanting tot stand. Hiervoor 
worden zaden gebruikt die Thor Heijerdahl op zijn 
bekende Kon-Tiki expedities destijds op Paaseiland 
verzamelde. Via een omweg is het dus inheems plant-
materiaal u

Foto boven:

Vlinderbloemige bloemen 
van de honingboom

Foto linkerpagina:

Peulen van de honingboom

Foto onder:

In Kew Garden is de boom in de loop 
der jaren opzij weggezakt en ligt nu 
vrijwel horizontaal. 
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ContactgegevensVan de bestuurstafel

Portefeuillehouders AVN
Aletta de Ruiter Bewonersprojecten, West-/Oostduinen
Jaap van Loenen Duinoord, Bomen
Arnim van Oorschot Leijenburg
Caroline de Jong-Boon Van Stolkpark, Scheveningse Bosjes
Joost Gieskes Benoordenhout, Reigersbergen
Daphne Nicolai Zorgvliet, NWHR, Internationale zone
Bart Achterkamp Aquatische ecologie
Jos Verhoeff Kijkduin, Scheveningen haven
Tim de Frel Mariahoeve, Haagse Bos
Fer von der Assen Duivenvoordsepolder
André Smit Landgoed Meer en Bosch
Joke Scheeres Landgoed Meer en Bosch
Leon van den Berg Zoetermeer, Buytenpark
Maarten Verjaal Project boomgaard Uithof
Marian Langeveld Jeugdbeleid en Scheveningen Noord
Peter Hegi Laak en Rijswijk
Bob Molenaar aspirant PH Den Haag Zuid-West

Coördinatoren
Bas Steenks Boomzaken en kapvergunningen
Wil van der Poll Informatie kraam
Aletta de Ruiter Vrienden van Ockenrode

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

Kies groen voor waterschap en provincie! 
Op 18 maart 2015 zijn er verkiezingen voor de water-
schappen en de provinciale staten. U kiest toch ook 
voor het natuurbelang? Zowel de waterschappen als 
de provincies spelen een belangrijke rol in het behoud 
en beheer van de natuur. De waterschappen zijn 
verantwoordelijk voor veiligheid en waterkwaliteit. 
De provincies zijn de aangewezen overheid voor het 
natuurbehoud. Om u te helpen met uw keuze bestaan 
er op het internet wegwijzers zoals het kieskompas en 
de stemwijzer u 
https://delfland.kieskompas.nl
https://rijnland.kieskompas.nl
http://zuid-holland.stemwijzer.nl

Cursus ruimtelijke ordening / natuur
We zijn bezig om een cursus te ontwikkelen voor por-
tefeuillehouders en anderen die zich bezig houden 
met omgevingsvraagstukken, ruimtelijke ordening 
en natuur. De cursus is een inleiding op wet- en regel-
geving op gemeentelijk en provinciaal niveau en het 
beleid dat gemeenten en provincies ontwikkelen in 
relatie tot groen. 
Bij de cursus komt een handleiding en samen zul-
len zij de portefeuillehouders een kader bieden om 
beleid, plannen en uitvoering te kunnen beoordelen. 
Ook kunnen zij dan een reactie opstellen volgens de 
diverse bezwaar- en beroepsprocedures en aange-
geven zal worden waar zij noodzakelijke  informatie 

kunnen vinden.  Het is onze bedoeling de cursus eerst 
te geven voor onze eigen portefeuillehouders en voor 
leden van andere groene organisaties in en om Den 
Haag. Daarna willen we de cursus ook aanbieden 
voor bestuurders van wijkverenigingen en dergelijke, 
die zich bezig houden met groen, de leefomgeving en 
ruimtelijke ordening u

Beleid- en actieplan AVN 
De afgelopen jaren heeft het bestuur een beleid- en 
actieplan voor de AVN gemaakt.  Het plan heeft naast 
de inleiding vijftien hoofdstukken over verschillende 
onderwerpen van het verenigingsbeleid. Elk hoofdstuk 
bevat een schematisch actieplan voor uitvoering. Ieder 
hoofdstuk telt één of twee bladzijden. 
Het beleid- en actieplan zal beschikbaar zijn op de 
website van de AVN en zal gereed zijn vóór de jaarver-
gadering op zaterdag 18 april 2015 u 

Mini-symposium 
‘Midden-Delfland als wandellandschap’
De Midden-Delfland Vereniging organiseert op don-
derdag 23 april 2015 van 13:00 tot 15:45 een mini-sym-
posium over Midden-Delfland als wandellandschap. 
Dit zal plaatsvinden in Op Hodenpijl, Rijksstraatweg 
20/22, 2636 AX  Schipluiden. Meer informatie kunt u 
vinden op de website van de Midden-Delfland Ver-
eniging http://www.middendelflandvereniging.nl/
activiteiten/40-ommetjes u

Kieskompas voor 
groene stem

PH-cursus 
omgevings-
vraagstukken

Beleidplan AVN

Mini-symposium
wandel-
landschap



Met meer leden staan we nog sterker in onze strijd voor behoud van het Groen

Helpt u ons aan een nieuw lid?
Ja, ik steun het Stedelijk Groen en word voor minimaal € 10,00 per jaar lid van de AVN

Naam  O heer O mevr.

Adres 

Postcode/plaats 

Opsturen naar AVN, antwoordnummer 53222, 2505 WB Den Haag (postzegel is niet nodig)

Of opgeven via www.avn.nl/ondersteuning    U kunt ook eenmalig doneren via www.avn.nl/donatie

Voor minimaal € 10,00 
per jaar maakt U uw 
buurman, tante, achternicht of 
goede kennis lid van de AVN. 
Daarvoor krijgen zij vier keer 
per jaar Haagwinde in de bus.

De AVN organiseert, exclusief voor haar leden, speciale  excursies 

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.

Zaterdag 28 maart 2015  Verzamelen 10.00 uur Adres:  Achter Loosduinse Hoofdstraat 1184, Den Haag 
Heemtuin H.J. Bos (ca 1,5 uur)
Alle Haagse landschappen binnen handbereik. Van jong kalkrijk duin via strandwal naar veengebied en kleipolder. Dat kan maar op 
een plek in de stad en dat is de heemtuin H.J. Bos in Madestein. Peter Hegi laat u zien hoe de verschillende landschappen beheerd 
worden om een zo’n rijk mogelijke flora tot stand te brengen.  

Zaterdag 25 april 2015  Verzamelen 10.00 uur Adres:  Parkeerplaats Javalaantje achter Javastraat, Den Haag
Bosjes van Repelaer (ca 1,5 uur)
Midden in de stad tussen de huizen liggen twee oude parkjes die samen de Bosjes van Repelaer vormen. Hofjeshuizen en groen uit 
een verleden tijd. Frederik Hoogerhoud kent het buurtje uit zijn jeugd en vertelt u waar hij vroeger de appeltjes pikte, de buurman 
nog koeien in het achterhuis stalde en de steenuiltjes hun nest maakten. Nog steeds een zeer bijzondere plek om te ontdekken.

Zondag  31 mei 2015  Verzamelen 14.00 uur  Adres:  parkeerterrein Sylvain Poonsstraat, Wateringse Veld
Fiets/wandeltocht  Wateringse Veld - Zweth - ‘t Woudt (ca 3 uur)
Samen met de vereniging Midden Delfland organiseert de AVN een fiets/wandelexcursie langs de groene rand van de vinexwijk 
Wateringse Veld. De tocht gaat deels per fiets en deels te voet langs gebaande en ongebaande paden langs Zweth en Woudsepolder.
In het historische dorpje ‘t Woudt geeft een gids uitleg over de geschiedenis van de omgeving. Denk aan stevige wandelschoenen.

AVN - Excursies De gewone excursies zijn beperkt tot 30 personen. 

Opgave is noodzakelijk o.v.v. uw AVN-Lidnummer 

Liefst per email op info@avn.nl of telefonisch op 070-33 88 100 


