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Haags bomenbeleid

E

r is dit jaar heel wat afgepraat over bomen in Den

aanvragen voor kapvergunningen en de behande-

Haag en dan met name over bomen waarvoor een

ling ervan door de Dienst Stadsbeheer. Voor grotere

kapvergunning werd verleend. De discussie erover

ingrepen, waarbij op één plaats meer bomen tegelijk

beheerste in maart de vergadering van de Commis-

zouden moeten worden gekapt, is AVN in veel gevallen

sie Leefomgeving van de Gemeenteraad, zodat het

al in een vroeg stadium betrokken en geeft gevraagd

Meerjarenprogramma Groen politiek wat onderbe-

en ook ongevraagd advies.

licht bleef.
Daarvoor geldt dat wij proberen te komen tot een desEn ook in de Gemeenteraad zelf spraken leden veelvul-

kundige beoordeling van de situatie. Daarbij kijken we

dig met wethouder Revis over kapvergunningen. Daar-

naar nut en noodzaak van de gewenste of voorgeno-

bij werd duidelijk dat de raadsleden, maar ook betrok-

men ingrepen, maar we kijken ook naar de toestand

ken inwoners van Den Haag ontevreden zijn over het

van de bomen. Want er zijn gevallen waar bomen ern-

gebrek aan transparantie van het beoordelingsproces

stig zijn aangetast door ziekte of ouderdom en waar

en over de beschikbare informatie over kapvergunnin-

het niet altijd mogelijk is om ze te sparen. En omdat

gen. Duidelijk is dat de Dienst Stadsbeheer hierover

AVN er meestal vroeg bij is, zijn we zelden betrokken in

veel beter zal moeten communiceren.

de emotionele discussies die kunnen ontstaan tegen
de tijd dat de kapvergunningen worden verleend.

In de afgelopen jaren is duidelijk gebleken dat de
bewoners van Den Haag de bomen in hun directe

Dat nemen buurtbewoners en anderen ons ook wel

leefomgeving buitengewoon waarderen. En dat bete-

kwalijk en dat begrijpen we goed. Maar voor AVN

kent dat de gemoederen hoog kunnen oplopen als er

staan de natuurwaarden voorop en we geven ook

door ruimtelijke ingrepen bomen moeten verdwijnen

graag aan wat de meest gewenste vervolgactie is in

of moeten worden vervangen. De emoties zijn oprecht

het geval bomen moeten worden vervangen. Onze

en goed te begrijpen. En buurtbewoners komen dan

ervaring is dat een proactieve aanpak het beste resul-

ook snel in actie tegen in hun opvatting onnodige en

taat oplevert, ook al is de onmiddellijke uitkomst van

onterechte kap van bomen in hun buurt.

bepaalde ingrepen onvermijdelijk een verlies voor de
direct betrokkenen u

Doelstellingen

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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AVN volgt het bomenbeleid van de Gemeente Den
Haag al jaren op de voet. Onze portefeuille houders

Maarten Smies

en onze bomendeskundige Bas Steenks zijn alert op

voorzitter AVN
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Kadebomen ter discussie

Er is al heel veel gezegd en geschreven over de kadebomen aan zowel de Toussaint- als de Veenkade. De bewoners van de Zeeheldenbuurt hebben volop

Door: Aletta de Ruiter

actie gevoerd en bedongen dat er niet gekapt mag worden voor er nieuw
onderzoek is gedaan. Ook de politiek laat van zich horen. De vraag was, waar
blijft de AVN ?

H

et is niet de eerste keer dat bomen sneuvelen omdat er kademuren hersteld moeten

Nu de rest van de kademuren aan de beurt was, leek

worden. Het uitgroeiende wortelpakket van

het vanzelfsprekend dat hier dezelfde visie zou wor-

de bomen is er waarschijnlijk zelfs debet aan dat de

den gehanteerd. De condities zijn immers gelijk als in

kadefundering langzaam desintegreert. In 2009 was

2009. In januari liet Bas Steenks weten dat hij geen

het eerste kadedeel van de Veenkade aan vervanging

bezwaar zou aantekenen tegen de kapaanvraag. De

toe en ook toen werd er geprotesteerd. De AVN zat

noodzaak van kadevervanging was overduidelijk en

indertijd als eerste aan tafel bij het ingenieursbureau

eerder onderzoek had uitgewezen dat het technisch

Den Haag om de mogelijkheden voor behoud van de

niet mogelijk was de bomen te behouden.

bomen te bespreken. ‘Doodzonde van dat volwassen
groen’ vond ook Bas Steenks, boomdeskundige van de
AVN. Op zijn verzoek werd er extra onderzoek gedaan,

4

Dezelfde visie

Decor van onze leefomgeving

Tijdens de algemene ledenvergadering in april kwam

maar hij moest zich neerleggen bij de uitkomsten van

er uit de zaal de vraag waarom de AVN zich niet aan-

het water. Het zijn argumenten die stuk voor stuk waar

vorm van de gevreesde bloedingsziekte vertonen,

Foto linkerpagina:

de feiten. De bomen konden alleen worden behouden

sloot bij de protesten uit de wijk?. De bomen waren

zijn en het belang van het behoud onderstrepen.

maar dat is geen reden om nu te kappen.

als de kademuur verlegd en het water versmald zou

inmiddels onderwerp van politieke discussie. De kran-

Op iedere boom prijkt een plakkaat met de
hartenkreet van het bewonerscollectief.

worden. ‘Onacceptabel’ oordeelde Delfland, omdat de

ten stonden er bol van.

doorstroomcapaciteit van het water prioriteit nummer

In de eerstvolgende portefeuillehoudersvergadering

één is. We willen immers droge voeten houden in de

Verschillende condities

Aan de Toussaintkade krijgen we een ander beeld.
Daar staan 19 lindes van zeer uiteenlopende leeftijd

We besloten nog maar eens ter plaatse te gaan kijken.

en conditie. De stammen vertonen gezwellen, de krui-

Foto’s boven:

volgde er een interne discussie. Waarom leggen we

Het voorjaar liet lang op zich wachten, maar begin

nen hebben dood hout, enkele oudere bomen zakken

stad. Het onvermijdelijke gebeurde. De AVN drong er

ons neer bij de technische uitleg van civiel ingenieurs?

mei zijn er opeens een paar warme dagen. De knop-

scheef naar het water, sommige zijn al eerder vervan-

wel op aan dat er nieuwe bomen van een forse plant-

Bomen roepen emoties op, zijn het decor van onze leef-

pen springen open en op 8 mei staan de kruinen in

gen. De algehele conditie is matig tot slecht. Het totale

maat zouden worden teruggezet en dat de plantcondi-

omgeving, zorgen voor zuurstof, vangen fijnstof af en

blad. Voldoende om te zien hoe mooi het is. De kastan-

beeld is rommelig. In de wetenschap dat bomen in de

ties veel beter zouden worden dan in de oude situatie,

bepalen het karakter van de wijk. Het duurt tientallen

jes aan de Veenkade spiegelen zich aan weerskanten

stad een zwaar leven hebben, lijkt het hier gerecht-

zodat de bomen zich snel en voorspoedig zouden ont-

jaren voor de nieuwe bomen weer een grote kruin heb-

symmetrisch in het water. Behalve de stalen balk die

vaardigd om de rij te vervangen door nieuwe exempla-

wikkelen. Die afspraken zijn allemaal nagekomen en er

ben en dezelfde hoeveelheid groene massa dragen als

de kademuur bijeenhoudt, lijken er geen aanwijzingen

ren van een robuuste plantmaat. Het blijft een lastige

staat een rij flinke lindes met voldoende plantafstand

de oude exemplaren. Bovendien vormen ze een even-

dat er hier binnenkort iets moet veranderen. Alleen de

afweging. Inmiddels heeft de wethouder nog nader

Links: De lindes aan de Toussaintkade zijn
niet vitaal en hebben allemaal een andere
conditie.
Midden-boven: De kademuren worden
bijeengehouden door stalen binten
Midden-onder: De symmetrie van de kastanjes aan de Veenkade.
Rechts: De kastanjes zijn ca 40 jaar oud
en hebben nog een redelijke kwaliteit

om een grote kroon te ontwikkelen.

wichtig ensemble met de bomen aan de overkant van

boomdeskundigen weten dat de kastanjes een lichte

onderzoek toegezegd. Dat wachten we af u
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Wind, water en weinig aanloop
Zondag 31 mei was door het KNMI voorspeld als een prachtige zonovergoten dag.
De AVN organiseerde samen met de Midden-Delfland Vereniging (MDV) een ontdektocht
rond de Zweth en de Woudse polder. Na veel organisatie en publiciteit rekenden we op
300 deelnemers uit de vinexwijk Wateringseveld. Maar de weergoden gooiden roet in
het eten. Het was koud en nat.

D

zijn er situaties waarbij het beheer een andere invulling krijgt.

D

rie jaar geleden is een stuk plantsoen aan de Mient
opgeknapt. Dit betrof het deel tussen de Valkenboskade en de Kamperfoeliestraat, dat helemaal was

dichtgegroeid. In het midden van deze groenstrook loopt een

Foto en tekst:
Bas Steenks

Creatief boombeheer

singeltje met daarnaast een voetpad. De singel was vanaf de

Met twee houten picknicksets op de imperiaal

straat niet meer zichtbaar en voetpad was overgroeid. Een

dels 15 jaar en het bestuur van zowel AVN als

kreunde de Renault Clio enigszins in zijn veren,

opknapbeurt van dit groen was dus geen overbodige actie. Bij

maar de wegligging bleef uitstekend.

de herinrichting zijn gelukkig wel een aantal fraaie sierappels

aan de weg konden gaan timmeren. Er wonen

(Malus) zuinig bewaard en ingepast in het nieuwe ontwerp.

immers 16.000 potentiele leden in de nieuwbouw

Op zaterdagmiddag had ik nog een laatste check

Deze bomen zijn echter al aardig op leeftijd. Hoogstwaarschijn-

achter Den Haag Zuid West. Het contact met het

gedaan om te kijken of er geen onverwachte afslui-

lijk zijn ze aangeplant eind jaren vijftig van de vorige eeuw toen

zeer enthousiaste bewonersplatform was snel

tingen waren. De kadedijk was gemaaid en lag er

de hier lopende tramlijn werd opgeheven en het tramtracé werd

gelegd en niets leek een goed PR-project tegen te

prachtig bij in de warme zon. In T-shirt op het terras

omgevormd tot de huidige plantsoenstrook.

houden.

koffie gedronken. Veel goede moed; er werd een
prachtige dag voorspeld.

De opzet was een mooie excursie langs de Zweth

foto’s: Wil van Dalen

stand houden of beschermen van levende bomen. Maar soms

e vinexwijk Wateringse Veld bestaat inmid-

de MDV vond dat we daar best eens gezamenlijk
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Bij het beheer van bomen denkt men doorgaans aan het in

Helaas is twee jaar geleden één van deze appelbomen bij een
storm bezweken en op twee meter hoogte afgebroken. Een

en rond de Woudse Polder, waar op de route ook

Zondagochtend 7 uur klapperden de ramen. Zwaar

zwam bleek de uiteindelijke oorzaak van deze schade.

het historische kerkdorp ‘t Woudt ligt. Een avontu-

bewolkt en 10 graden kouder dan de dag ervoor.

In zo’ n situatie is het gebruikelijk dat de boomrestanten worden

rentocht van 8 kilometer die deels per fiets en deels

Om tien uur verzamelen om de tent op te zetten.

verwijderd, maar bewoners hadden daar blijkbaar een ander

te voet kon worden afgelegd. Onderweg op cruciale

De wind zwelt aan en even later vallen de eerste

idee over. Men zag nog wel een bepaalde toekomst voor dit

plekken een gids die een verhaal vertelt, een bezoek

spetters. De tafels dicht tegen elkaar geschoven.

boomrestant en vroeg de groenbeheerder om het te laten staan.

aan de Groeneveldse poldermolen waar zelfs een

Een extra zeil gespannen. De zomertent zwikt op

Het Wijkberaad Heesterbuurt heeft vervolgens verdere actie

boot in de Molensloot lag om de deelnemers over

zijn poten maar houdt stand.

ondernomen en een boombeeldhouwer benaderd. Deze heeft

te varen. Voor de kinderen een extra natuuracti-

Langs de route staan de gidsen met de kraag dicht

zich ingespannen om van het restant van de stam iets bijzon-

viteit in de Zwethzone waar ze onder begeleiding

en de rug in de wind. Er had wel een muts bij

ders te maken.. Dat deed hij met behulp van een kettingzaag en

een kwartiertje naar waterbeestjes konden vissen.

gekund. Er druppelen enkele deelnemers langs. De

de nodige creativiteit. Het resultaat van deze inspanning - een

echte die-hards laten zich niet tegenhouden. Het

reuzentulp - past mooi bij deze locatie.

De persberichten waren op tijd verzonden. Posters,

zijn er 17 in totaal en we worden allemaal kletsnat.

Nu is deze vorm van creatief boombeheer niet nieuw, maar je

folders, koffie, koek en limonade stonden allemaal

Binnenkort moet deze PR-actie maar in de herkan-

komt het helaas maar weinig tegen. Misschien toch een idee om

klaar bij het startpunt aan de Sylvain Poonsstraat.

sing, besloten we na afloop u

dit op geschikte plekken wat vaker toe te passen u
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Ekster in de beklaagdenbank
Stad en land klaagt over eksters. Er zijn er te veel, ze roven nesten leeg en krijgen er de schuld

Voorlopig is haar kostje gekocht. Een huwelijk

de rovers, van kraaien tot eekhoorns. Uitein-

toen het boerenbedrijf schoner werd. Onaan-

geldt bij eksters voor het leven.

delijk brengt gemiddeld maar één op de vier

genaam voor de vogels was ook de plezierjacht.

Tussen al die ekstererven zit nauwelijks een

ekstereieren het tot een jonge vogel die flink

want voordat de vogels wettelijk beschermd

vaker tussen ons in wonen en is helemaal niet zo’n ‘brutale rover’. De verdediging eist onvoor-

centimeter ruimte. Een enkele keer slaagt een

genoeg is om het nest te verlaten.

werden, werd er flink op ze gejaagd.

waardelijke vrijspraak.

statusloze erin een boom te bezetten die net

En zelfs dan is de kans groot dat die ene nooit

De landbouw en de boerenerven moderniseer-

op de grens staat tussen twee territoria, om

een volwassen ekster wordt. De pubers kunnen

den. Muizen waren er nauwelijks nog te halen.

van dat je steeds minder zangvogels hoort. Allemaal onzin. De schitterend uitgedoste ekster
is schrander, houdt er een fascinerend sociaal leven op na, komt uit pure noodzaak steeds

T

uit folder HVB
Foto’s: Bert Hoogerhoud

van daaruit stiekum het eigen erf uit te brei-

nauwelijks vliegen en hippen dagenlang over

Grote insecten als veenmollen werden bestre-

ot in de zeventiende eeuw hoorde de vogel net

hen de baas. Zo kunnen eksters de tientallen plaat-

den. Want dat is steeds het grote doel in elk

de grond, ten prooi aan een hele stoet honge-

den. Waar konden eksters nog mestkevers vin-

zo bij het boerenerf als de kat en de hond. Hij

sen waar ze eten verstoppen feilloos onthouden. Hun

eksterleven. Ze kunnen zich alleen voortplan-

rige beesten, de buurtkatten voorop.

den? Graankorrels werden niet meer gemorst.

was een gewaardeerde muizenjager en verdel-

stemrepertoire is verrassend veelzijdig. Een oppervlak-

ten als ze een erf en een nest bezitten. De zwer-

Het is maar goed dat sommige eksters meer

De ekster besloot te verhuizen naar het dorp

ger van insecten. Als beloning mocht hij zich te goed

kige luisteraar kent alleen hun gekras en geschetter.

vers komen daar nooit aan toe.

dan tien jaar oud worden, zodat ze de tijd heb-

en de rand van de stad. De nieuwbouwwijken

doen aan gemorste graankorrels. Met zijn gekras in

Maar hun soortgenoten kennen de bijna fluisterende

ben om in elk geval een paar jongen groot te

en de parken. Daar werden vaak snelgroeiende

de bomen waarschuwde hij de boer tegen vreemd

geluidjes, malle piepjes, betekenisvolle klikjes en

brengen.

populieren geplant waarin hij kon nestelen en

gespuis. En het is zelfs denkbaar dat de boerin genoot

melodieuze liedjes waarmee ze hun sociale contacten

van de lieve liedjes die hij ten beste gaf bij het nest

onderhouden.

van zijn broedende vrouwtje. Een ekster op het erf
betekende geluk.

Onovertroffen nestenbouwers

Kaal, blind en hulpeloos

Toch blijft de voortplanting ook bij de paartjes
nestbezitters een ongewisse zaak. De bewering
dat er zoveel eksters zijn omdat ze alsmaar jon-

Opruimers in de natuur

De werkelijkheid is dat het overgrote deel van

er was altijd eten te halen, al was het maar bij
de patatkraam.

Ook de kraaien naar de stad

gen krijgen berust niet op feiten. Wel legt een

hun dagelijkse kost bestaat uit muizen, insec-

Als nestenbouwers zijn eksters onovertroffen. Een

vrouwtje veel eieren. Dat kan oplopen tot een

ten, brood, graan, bessen, hondenpoep, plat-

buitenlui, vogelvrienden of niet, klagen tegenwoordig

eksternest in een boom lijkt wel een burcht. Het rust

stuk of tien. Maar die zijn merkwaardig klein.

gereden egels en ander aas. Ze ruimen heel

nieuwbouwwijk ontdekt. Bijna over het hele

over de zwart-witte druktemakers. Volgens zo onge-

op een zwaar fundament van takken en klei en is vaak

Ze wegen slechts

wat viezigheid op. Al

land woedt nu een grensoorlog. Kraaien vallen

veer iedereen zijn het er teveel. Meestal weet men

voorzien van een stevig dak. Kraaien kraken het maar

tien gram, en dat

diverse keren is met

de territoria van de eksters binnen, die aan de

over de vogel weinig meer te melden dan dat ze zie-

al te graag en pesten de eerlijke bouwers weg.

is weinig voor een

proeven aangetoond

buitenkant van de dorpen en de nieuwbouw-

lige, jonge vogeltjes uit hun nestjes roven. Zij zijn er de

Zoiets betekent dan meteen ook een lelijke inbreuk

vogel van twee ons.

dat in de buurt van

wijken liggen. De eksters kunnen niet anders

schuld van dat er nog maar zo weinig zangvogeltjes

in de sociale rangorde onder de eksterbevolking, die

De jongen die daar

een eksternest niet

dan uitwijken naar de dorpskernen en stadstui-

zijn. Eksters zijn een ‘plaag’ geworden.

bestaat uit territoriumbezitters met een nest en een

uitkomen zijn volko-

meer eieren en jon-

nen. Maar de mensen die daar wonen, weten

vrouwtje en groepen vrijgezellen. Dat zijn de tweede-

men kaal, blind en

gen van zangvogels

nauwelijks iets af van eksters. Daar worden ze

Er moet sinds die tijd veel veranderd zijn. Burgers en

Melodieuze liedjes
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Tekst en tekening

Eksters hebben een strikte
taakverdeling. Hij verdedigt het territorium en

nest en zij doet de eieren.

Inmiddels hebben ook de kraaien dorp en

rangsburgers die tussen de territoria van de geves-

hulpeloos alsof ze te

worden geroofd dan

niet bekeken met de ogen van oude meesters

Er is inderdaad veel veranderd. Alleen de eksters zelf

tigde orde in maar moeten zien hoe ze aan de kost

vroeg geboren worden. Het lijkt alsof het paar

ergens anders. Als er al wordt geroofd, is het

als Jeroen Bosch of Pieter Brueghel. Die beeld-

niet. Die zijn zichzelf gebleven: prachtige, intelligente

komen. Voortdurend houden ze in de gaten of niet een

niet wil investeren in nakomelingen waarmee

aandeel van katten daarin vele malen groter

den de eksters graag af op hun schilderijen om

zangvogels met een boeiend sociaal leven.

van de nestbezitters bezwijkt of weduwnaar wordt. In

zoveel fout kan gaan.

dan dat van eksters.

te laten zien hoe goed het buitenleven was. De

Er zijn geen mooiere zwarte veren dan de zwarte veren

het laatste geval is het een kwestie van een paar uur of

Hoeveel van die minkukels volwassen eksters

van een ekster, waarover een fascinerende, oliekleu-

een nieuw vrouwtje meldt zich bij de nestheer. Niet uit

zullen worden, hangt af van de ongewisse

rige glans ligt. Als het op vogelachtige slimheid aan-

liefde of hartstocht, maar puur uit statusbejag. Ineens

voedselsituatie. Bovendien werkt een ekster-

komt, zijn alleen hun aartsrivalen, kraaien en kauwen,

is zij van straatmadelief territoriumvrouwe geworden.

nest met eieren of jongen als een magneet op
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Verhuizing naar de stad

geluksvogels van toen worden nu beroddeld en
nagekeken met achterdocht. Maar ze zijn slim

Het platteland waar ze oorspronkelijk leefden,

genoeg om zich daar niet veel van aan te trek-

begon voor hen onaantrekkelijk te worden

ken u
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De Bosjes van Repelaer
Geboren en getogen in de Mallemolen in een huis dat aan de achterzijde

Door: Frederik Hoogerhoud

grensde aan het Javalaantje had ik vanuit het achterhuis uitzicht op twee
‘geheime’ tuinen. Naast ons woonde stadsboer Haket en aan de andere kant
was de oude artilleriekazerne die net als ikzelf naar een Frederik vernoemd
was. Die ‘geheime’ tuinen achter het Javalaantje hadden een grote aantrek-

’70 verkocht hij de grond aan de gemeente Den Haag.

daken van de kazerne.

Vermoedelijk had Zwolsman het bosje in 1959 gekocht
met de bedoeling om er bouwmaterialen op te slaan.

Boven, geheel onder en links:

Aan de overkant had hij al een groot terrein tussen

In mei strijden de geuren van daslook, fluitekruid
en meidoorn om voorrang. Op de achtergrond
de hofjeswoningen van het Javalaantje.

Onze buurman, stadsboer Haket, zorgde in die tijd

Cantaloupenburg en Frederikstraat voor de opslag

nog voor de landelijke sfeer van de stadsrand. In het

en bewerking van houten steigerpalen. Van Heeswijk

voorjaar was het steeds weer groot feest als de zwart-

wist de plantsoenendienst echter te bewegen om het
bos op te schonen en in te richten als buurtparkje.

ijn eerste kennismaking met de toen nog

hij niet op het kleine keffende uiltje dat af en toe op

bonte koeien, die ons in de winter door spookachtig

naamloze bosjes was de jaarlijks terugke-

de dakrand boven onze slaapkamer zat. Naast het huis

kettinggerammel vaak wakker hielden, naar hun

rende dodenherdenking met de welpen-

liep een paadje met rechts vernielde lage kassen en

zomerverblijf in de Benoordenhoutse polder werden

horde onder de oude paardenkastanje. Droefgeestig

links een ondiep slootje waarin kikkervisjes een goed

gedreven. Met een wilgentwijg en wat schorre kreten,

trompetgeschal begeleidde onze nationale driekleur

bestaan hadden.

getroebleerd door de eeuwige tabakspruim achter

van de buitenplaats Rosendoorn die sinds 1611 op de

zijn bruine onwelriekende tanden, sjokte hij achter

plek van de huidige kruising dr. Kuijperstraat en Laan

zijn broodwinning aan. De Javastraat, toen nog twee-

van Roos en Doorn lag. Deze buitenplaats kende twee

Waar waren we beland ? Voor ons jongens was het een

richtingsverkeer, was al gauw verstopt en de enkele

kleine woningen waarvan de ene De Roos en de andere

ren. In ieder geval ging ik met mijn vriendjes vanaf 1952

vergeten groene oase in de stad. Merels, zanglijsters,

automobilisten moesten wachten op de sjokkende en

De Doorn heette. De eerder gememoreerde tuinmans-

zelf op avontuur achter de houten schutting aan het

roodborstjes en winterkoninkjes vulden met hun zang,

loeiende kudde. Er kon wel eens een wielrijder van de

woning stamt waarschijnlijk uit de tweede helft van

eind van het Javalaantje. Koorddansend op de muur

tezamen met het geruis van de bomen en de elkaar

andere kant komen! Na de Javabrug hield ons avontu-

de 19e eeuw.

van de Frederikskazerne klauterden we omlaag langs

strelende berenklauwen, een koor met op de achter-

rengroepje het voor gezien, we kwamen dan te dicht

Alhoewel goed bereikbaar is het Bosje van Repelaer

inmiddels vergeten steunpunten. Het verlaten huis

grond een nauwelijks hoorbare basso continuo van de

bij onze Paschalisschool.

nog steeds een stukje verborgen groen. Dankzij zorg-

was toen al in verregaande staat van verval. Ramen

stad. De berenklauwen die ons ver boven het hoofd

en deuren waren kapot en de enige bewoners waren

groeiden, moesten bedwongen worden. Met een tot

tsjilpende huismussen en ritselende spreeuwen met

klewang gepromoveerd broodmes hakten we ons een

op zolder een angstwekkende witte uil die ons sissend
en blazend op afstand hield. Opgegroeid met sprook-

die in slow motion aan de onderste tak omhoog werd
gehesen. Of de nabij gelegen tuinderswoning in dat
jaar (1948) nog bewoond was, kan ik mij niet herinne-

10

was toen eigenaar van het perceel. Ergens in de jaren

de zinken wand hadden we uitzicht op de bosjes en de

De koeien van de stadsboer

kingskracht op jonge avonturiers.

M

was het betreden van de dakgoten, schuifelend langs

Met de klewang door de berenklauwen

Van rommelgroen tot stadsparkje

Oorsprong van het bosje

Volgens de geschiedenis is het een latere overtuin

Op de plek van de oude paardenkastanje staat nu een bronzen sculptuur van een kastanjebolster

vuldig beheer is het nu een parel van biodiversiteit
waar in het voorjaar de muffe lucht van schimmel en

De naam ‘Bosjes van Repelaer’ kwam pas in zwang

verval allang is ingeruild voor bloesemgeuren van flui-

weg naar de tuinschuttingen van de huizen aan de

toen ene J. van Heeswijk het verborgen groen ontdekte

tekruid, daslook en meidoorn.

Koninginnegracht. Om te overleven hadden we voed-

en het vernoemde naar een van de voormalige eigena-

Tijdens de AVN-excursie op zaterdag 25 april konden

jes en spookjes gingen we niet verder dan met onze

sel nodig en dat was te vinden achter die volgende

ren. Van Heeswijk leverde historisch commentaar op

de deelnemers genieten van een pril voorjaarsbos met

neus net boven de gammele trap. (Terwijl ik dit schrijf

hindernis: appels en peren. Veel gevaar was niet te ver-

een opstel van de middelbare scholier John van Oost-

veel stinzenplanten en kruiden in de knop. Half mei

komt de geur van nat behang en rottend hout mijn

wachten, de laatste bewoners waren allang vertrokken

veen over de geschiedenis van dit verborgen groen.

waren al die knoppen ontloken en zoemde het bosje

neus weer binnen.) We kwamen tot de conclusie dat

en hoewel zij zichzelf als ‘Herrenvolk’ classificeerden,

Na de sloop van het Frederikstraathofje en de Frede-

van de bijen en hommels die op de geur van de nectar

deze witte uil niet dezelfde vogel was als de bruine

was dat niet te zien aan de manier waarop ze hadden

rikskazerne lag het bosje open voor publiek en dus

afkwamen. Verborgen stadsgroen dat een bezoekje

die ’s avonds over het kazerneterrein vloog. Ook leek

huisgehouden in de nu verlaten panden. Topervaring

voor elke vorm van vandalisme. Reindert Zwolsman

meer dan waard is u
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Klein nieuws van de portefeuillehouders

Nieuwe oeverzwaluwwand in Buytenpark
Sinds kort is Zoetermeer een tweede oeverzwaluwwand rijker. Aan

Maandelijks zijn de portefeuillehouders
van de AVN betrokken bij vooroverleg
over stedelijke ontwikkelingen.

de westkant van het Buytenpark is een nieuwe wand verrezen, gelijk
aan het concept dat in Oosterheem sinds 2008 succesvol is.

Door: Leon van den Berg

H

De exoot Japanse Duizendknoop wordt steeds vaker
waargenomen in de Haagse parken en groengebie-

et Kwaliteitsteam Buytenpark waarbij de AVN

richting. Zo zou het publiek de vogels niet kunnen zien.

den. Het is een zeer agressieve groeier die vrijwel

betrokken is, is al lange tijd in de slag met de

In gezamenlijk overleg is een betere plaats gevonden.

onuitroeibaar lijkt. De bamboeachtige plant vormt

gemeente Zoetermeer om de natuurwaarde en - beleving van het Buytenpark te behouden. Soms komt
diezelfde gemeente echter met goede ideeën die iets

Aanleg van de wand vraagt
een hoop grondverzet. De aarden wal wordt afgeschermd
door betonplaten waarin de
nestgaten zijn voorgeboord. De
zwaluwen moeten hun nestgangen nog wel zelf uitgraven.

Japanse Duizendknoop rukt onrustbarend op

Vervangende nestgelegenheid

De oeverzwaluw broedt in steile zanderige oevers van

dichte wortelpakketten die zo sterk zijn dat ze zelfs

Corsicaanse dennen
bij Julianakazerne

dwars door funderingen kunnen groeien. Als hij zich
verspreidt vormt hij op termijn een bedreiging voor de

betekenen voor de natuur aldaar. In de wijk Ooster-

rivieren en beken. in 2007 bleek de oeverzwaluw de

heem staat een oeverzwaluwwand die jaarlijks door

steile taluds bij de grote infrastructurele werken in

De Julianakazerne aan de Thérèse

inheemse flora. Wees voorzichtig met snoeien, want
ieder afgebroken stengeldeel kan weer uitlopen. Dus

de Vogelwerkgroep Zoetermeer (deelnemer aan het

Oosterheem zeer aantrekkelijk te vinden. De werk-

Schwartzestraat in Benoordenhout krijgt een nieuwe

niet op de composthoop verwerken, maar afvoeren

Kwaliteitsteam) wordt onderhouden. Die is een groot

zaamheden moesten zelfs tijdelijk worden stopgezet.

bestemming. De gemeente heeft een voorkeur voor

bij het vuilnis. De AVN gaat met de groenbeheerders

succes. Er zijn tientallen broedparen die er gebruik

Daarom werd plaatsvervangende nestgelegenheden

wonen, waarbij het monumentale gebouw wordt

overleggen welke onderhoudsstrategie gewenst is u

van maken. Sinds begin april staat er nu ook eentje in

in de nabijheid gemaakt. Het zoeken naar nestgele-

gerenoveerd tot appartementencomplex. Punt van

het Buytenpark. Ook die wordt jaarlijks door de VWZ

genheid bleef niet beperkt tot Oosterheem. Vorig jaar

zorg is een uitbreiding met extra woningen waarvoor

onderhouden. De wand staat op een betere plaats dan

zaten oeverzwaluwen in het Buytenpark in grondho-

een rij prachtige Corsicaanse dennen het veld zou

in eerste instantie voorzien. Die plek was ver van het

pen die vrijkwamen bij de aanleg van het volkstuin-

moeten ruimen. De AVN heeft daarover een zienswijze

openbare fietspad en de oriëntatie was in de verkeerde

complex; oorspronkelijk een zanddepot bedoeld voor

ingediend u

de uitbreiding van de begraafplaats.

Wettelijk beschermd

De wand is net voor het broedseizoen van de oever-

23 Lindes Laan van Haagvliet in Voorburg bedreigd

zwaluwen geplaatst en bevat ruim honderd nestgaten. Inmiddels zijn de eerste oeverzwaluwen bezig hun
nest te bouwen. Het is nu zaak dat verstoring uitblijft.

Drieëntwintig lindes van 60 jaar oud in de Voorburgse Laan van Haagvliet moeten

Daar moet nog wel wat aan gedaan worden. Eind april

worden gekapt. De reden is een problematische wortelopdruk en het lekken van

werd een groep van twaalf kanoërs gesignaleerd die

honingdauw, een zoete afscheiding van bladluizen. Een grote groep bewoners had

hadden aangelegd en doodleuk bij de wand aan het

daarover geklaagd. Om deze twee redenen wil de groenbeheerder de bomen inruilen

picknicken waren. Inmiddels is het bedrijf dat deze

voor boomsoorten die niet luisgevoelig zijn. Zonde van die prachtige gezonde bomen,

tochten organiseert geïnformeerd dat voor het gebied

vindt de rest van de bewoners. Ze vroegen de AVN om een contra-expertise. Die wordt

toegangsverbod geldt. Overtreding leidt tot een hoge

binnenkort gemaakt u

boete op grond van de Flora- en faunawet u
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Vrijwilligers in beeld

Peter Hegi,
vrijwillig beheerder heemtuin H.J. Bos
De gemeente Den Haag nam in 2012 afscheid van de heemtuin H.J. Bos.

Zorginstelling Parnassia nam de tuin over. Sindsdien doen vrijwilligers het
beheer met een klein beetje hulp van het Zuid-Hollands Landschap

Bleeksporig bosviooltje

zegt hij met een tevreden lach. Naast het werken

sie die in de natuur vanzelfsprekend is. Als je niet

in de tuin begon hij ook met fotograferen van alle

beheert dan groeit er straks overal bos. “Die bijzon-

bloemen. “Dat heeft mijn interesse en kennis van

dere planten waar we in de heemtuin zo trots op

de inheemse flora in korte tijd enorm vergroot. Niet

zijn, kunnen alleen maar gedijen bij voldoende licht.

alleen in de vorm van plantenkennis, maar ook over

Er is een voortdurende concurrentiestrijd tussen de

hun groeiomstandigheden weet ik nu veel meer”.

verschillende plantensoorten gaande”. Peter is nu

Hij is redelijk tevreden over de staat van onderhoud.

bezig met een kruistocht tegen de al te opdringe-

“Natuurlijk wordt er nu anders met de tuin omge-

rige soorten als de bodembedekkende klimop die

gaan dan vroeger. Het beheer is minder kleinschalig,

vooral in de natte bospercelen de overhand wil krij-

er wordt soms op verkeerde momenten gemaaid, er

gen en de brandnetels in het kalkrijke duin. Verder

zijn enkele bijzondere planten verdwenen en som-

voert hij een bijna hopeloze strijd tegen heermoes

mige natte weilandjes verruigen. Maar we moeten

en schaafstro. Deze laatste soorten hebben vaak

roeien met de riemen die we hebben. Toen de over-

meer wortels dan stengels. En ieder worteltje dat

dracht plaats vond, kreeg Parnassia niet alleen de

afbreekt loopt opnieuw uit. Maar dit probleem is

tuin, maar ook al het achterstallig onderhoud mee-

niet nieuw, daar worstelden de gemeentebeheer-

geleverd. De bruggen waren ronduit slecht, evenals

ders ook al mee.

de beschoeiing. Er was alleen wat oud handgereedschap. We missen een maaibalk en een tweeassige
trekker.”

Snoeihout op rillen

14

L

gedaan zou zijn met de kwaliteit van de

H.J. Bos werd verkocht, samen met de aangren-

bijzondere flora. Immers de vaste onderhouds-

zende kinderboerderij Bijdorp. Psychiatrisch

ploeg van de gemeente had in de loop der jaren

zorginstelling Parnassia kwam als winnaar uit

zoveel kennis opgebouwd over deze tuin, dat

de bus van de openbare aanbesteding en dat

men van ieder plantje en plekje de beste groei-

Veel bloeiende kruiden

Toch ziet de tuin er op deze stralende meimorgen
prachtig uit. In alle vijf de landschapstypen treffen
we heel veel bloeiende kruiden. In de rand van een

Peter maakt zich ook grote zorgen over de onmo-

elzenbosje duikt Peter opeens naar de grond. Tussen

gelijkheid om snoeihout af te voeren. “Dat ver-

het gras piept iets blauwpaars, een bleeksporig bos-

ang bestond de vrees dat als de heem-

De systeemtuin Heimanshof in het Zuiderpark

Hollands Landschap het beheeradvies maakt

werken we nu in takkenrillen, maar die natuurlijke

viooltje, geen echte zeldzaamheid, maar deze soort

tuin in andere handen zou overgaan, het

bleef in gemeentehanden en landschapstuin

en sommige grootonderhoudswerkzaamhe-

opslagmogelijkheid kent een verzadigingsmoment.

had hij nog niet eerder in de tuin waargenomen.

den uitvoert.

Er is veel meer snoeihout dan er per jaar op een

“Zo zie je maar dat er steeds weer iets te ontdekken

natuurlijke manier kan verteren. Bovendien raakt

valt. Dit plantje is hier echt niet nieuw, maar ken-

Hoe gaat het nu met de tuin ?

de bodem op deze verteringsplekken extra bemest.

nelijk heeft het een jaar niet gebloeid en steekt het

We zijn inmiddels drie jaar verder en lopen

Dat gaat op die plekken ten koste van de diversiteit

nu opeens weer zijn kopje boven het maaiveld uit.”

leek ook veruit de beste kandidaat voor beide

met een kritisch oog door de tuin. Peter Hegi

aan plantensoorten”. De houtrillen liggen nu als

Dat maaien is Peters allergrootste zorg, “Dat moet

omstandigheden kende. Het was vooral voor

objecten. De kinderboerderij werd omgevormd

leidt rond. Hij is al anderhalf jaar enkele dagen

een slinger tussen de bosschages, zoveel mogelijk

op het juiste moment gebeuren, pas als de bloemen

oud-beheerder Frank van Veenendaal een hard

tot Pluk, een moestuin waar cliënten van Par-

per week als vrijwillig beheerder in de tuin

verdekt opgesteld.

zaad hebben gezet. Maar ook niet te laat, want dan

gelag om na 23 jaar zijn geesteskind te moeten

nassia onder begeleiding een dagbesteding

aanwezig. “Ik kwam als cliënt van Parnassia

verlaten. Maar de gemeente moest bezuinigen

hebben en ook voor de heemtuin was een

om te herstellen van een depressie. De heem-

en twee heemtuinen in de stad werd te duur.

zelfde beheeropzet bedacht, waarbij het Zuid-

tuin heeft mijn leven weer op de rails gezet”,

Meer licht op de bodem

Ook een heemtuin is onderhevig aan de succes-
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krijgen de woekeraars te veel de overhand. De groeiende verzameling bloeiende planten legt hij vast op
zijn website http://www.heemtuin.phegi.com/ u
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Tussen Ruyckrocklaan en Ridderlaan, in de wijk

Benoordenhout, ligt een bijzonder plantsoen. Rond de
langwerpige vijver staat een tiental niet alledaagse
bomen die je elders in de stad weinig tegenkomt.

Door: Joost Gieskes

Een arboretum rond een Haagse vijver

V

anaf het jaar 1927 was Simon G.A. Doorenbos

Simon Doorenbos bij de aanplant
van het Westbroekpark in 1946

(1891-1980) directeur van de Gemeentelijke

Bijzondere bomenverzameling

De vijverpartij tussen de Ruychrocklaan en de Ridder-

Plantsoenendienst Den Haag. Gedurende

laan werd in het begin van de Tweede Wereldoorlog in

zijn leven ontwikkelde hij zich tot de meest vermaarde

1940/1941 aangelegd. Het was Doorenbos die rondom

dendroloog (boomkundige) van Nederland. Van 1928
tot 1965 was hij voorzitter van de Nederlandse Den-

beschikbaar zou komen. De wensenlijst lag reeds klaar

kaartje. Er staan nog veel meer bijzondere houtige

en inderdaad konden mede daardoor bestellingen

gewassen. Helaas heeft Doorenbos geen inventaris-

spoedig worden uitgezet.

lijst nagelaten.

Het nogal overwoekerde plantsoen is in 2014 opge-

In de loop der jaren heeft de groenbeheerder bijzon-

schoond. Dit is zorgvuldig en onder begeleiding

dere bomen bijgeplant, zeker in de laatste tien jaar. De

gedaan, juist om waardevolle elementen zichtbaar

gemeentelijk groenbeleid staat hier welwillend tegen-

te maken. Inmiddels heeft ook aanplant van nieuw

over omdat het belang van dit kleine maar bijzondere

materiaal plaatsgevonden en zijn bodembedekkers en

arboretum -midden in de stad nog wel- wordt erkend.

stinzenplanten geplant. Een aantal bijzondere bomen

Daarom bijvoorbeeld werden twee jaar geleden drie

zoals de Sciadopytis verticillata, de Katsuraboom, een

stuks Betula utilis ‘Doorenbos’(7) herplant. Een hom-

Nothofagus antarctica en een weichselboom werden

mage aan Simon Doorenbos!

aangeschaft.

Het plantsoen in de toekomst

Als de nieuwe aanplant succesvol is, zal dit plantsoen
steeds meer zijn oude glorie herkrijgen, een bijzonder

Door onvoldoende budget of andere prioriteiten gaat

kleinood in de stad. Het kan geen replica zijn van de

de vijver een collectie bijzondere bomen plantte in het

het herstel wel eens langzamer dan is gewenst, maar

oorspronkelijke aanleg maar Doorenbos blijft de grote

omringende plantsoen. Soms wordt daarom nog wel

geduld is een schone zaak.

inspirator. Hoe zullen we het noemen? Het Ridderlaan-

drologische Vereniging (NDV).

gesproken over het ‘Doorenbosplantsoen’

In 2014 kwam het goede nieuws dat er een som geld

plantsoen of het Doorenbosplantsoen ? u

Ontslagen door de bezetter

Nog steeds staan hier enkele zeer zeldzame bomen,

Op 26 november 1942 werd Doorenbos als directeur

vrijwel zeker geplant door Doorenbos. Om er slechts

geschorst omdat hij weigerde mee te werken aan de

enkele te noemen:

aanleg van een 250 meter brede tankwal (Westwall)

1.

een Ulmus parvifolia;

dwars door Den Haag. Aan een vriend schreef hij: ‘dat

2.

een Acer pseudoplatanus ‘Corstorphinense’;

hij geen schootsveld voor de bezetter wilde maken;

3.

een Crataegus persimilis ’Splendens’;

dat hij niet wilde meewerken aan de vernieling van

4.

een groep Malus hupehensis;

Foto boven:

’s-Gravenhage; dat dergelijk slooperswerk nooit door

5.

drie exemplaren Alnus glutinosa ‘Aurea’;

zijn Dienst was gedaan; dat er ongelukkigerwijs aan-

6.

een zeer zeldzame Euonymus hamiltonianus ‘Den

De Betula utilus ‘Doorenbos’ of
wel Himalayaberk heeft een zeer
witte dunne bast die voortdurend vervelt.
De soort heeft een smalle kroon
en kan ca 12 meter hoog worden.
In het plantsoen staan drie
stammen als een tuil bijeen.
Doorenbos heeft deze cultivar zelf gekweekt toen hij
nog boomkweker was.

nemers genoeg voor te vinden zijn’.
Een moedig mens, die Doorenbos! Zelfs tijdens zijn

Haag’;
7.

schorsing, later ontslag, verrichtte hij al veel voorbe-

drie exemplaren Betula utilis ‘Doorenbos’
(onlangs herplant)

reidend werk voor de wederopbouw van Den Haag na

8.

een Fagus sylvatica ‘Rotundifolia’;

de bevrijding. Op 7 mei 1945 werd hij weer in zijn oude

9.

Acer pseudoplatanus ‘Leopoldii’ (of: Prince Camille

functie hersteld. (bron: Jaarboek 1988 Die Haghe, door
J.Belder).

16

De nummers corresponderen met de stippen op het

de Rohan);
10.

een reusachtige Salix alba.
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Wederhoor

De Waldeck Pyrmontkade
Beste AVN-redactie,

stadsgroen. Samen met het plantsoen van het Swee-

A

linckplein vormen de kades een groen kruis in het mid-

l bijna tachtig jaar woon ik in de Hollanderstraat

den van de wijk Duinoord.

in de mooie wijk Duinoord. Om de hoek ligt de

Tot 2007 werd er aan het groen van de kades net

Koningin Emmakade die aan de overzijde van het

zoveel zorg besteed als aan het plantsoen van het

water Waldeck Pyrmontkade heet. Tot en met het

Sweelinckplein. Daarna was het opeens afgelopen

zomerseizoen 2007 werd het water van de kade inge-

met het mooie uitzicht. Terwijl het Sweelinckplein

sloten door prachtige taluds met bloeiende struiken

jaarlijks veel zorg krijgt, worden de taluds alleen maar

afgewisseld met kruidenrijke gazons.

grof gemaaid. Alleen de boompjes zijn blijven staan en

Vooral in het voorjaar waren de verschillende tinten

enkele narcissen die jaarlijks onuitroeibaar hun kopjes

groen en de afstekende kleuren van de bloeiende

boven de grond steken.

boompjes en struiken een lust voor het oog. Langs het

I

n het hart van de wijk Duinoord ligt het groen van

dit moment bloeit er bijvoorbeeld veel fluitenkruid op

de Waldeck Pyrmontkade en het Sweelinckplein. Het

de taluds. Ook de kleurrijke heester die in 2007 is gefo-

water troffen we toen allerlei vogels en vooral veel

Kan de AVN misschien aandacht vragen voor herstel

insecten en vlinders.

van de begroeide taluds? Per slot van rekening is dit

wordt gekenmerkt door de diverse soorten bomen,

tografeerd staat er nog steeds. Dankzij deze omslag in

Het water van de Waldeck Pyrmontkade is een restant

een doorgangsweg waar heel veel Hagenaars langs-

heesters, vaste planten en gazons. Ook zijn er veel

beheer ontstaan er weer meer kansen voor insecten

van een oude zanderijvaart uit de 19e eeuw. Bij de

rijden u

beplantingsvakken met rozen. De taluds langs het

en vlinders. En die zijn weer een goede voedselbron

water zijn behoorlijk steil, hetgeen onderhoud aan

voor vogels.

bouw van de wijk Duinoord is het water gedeeltelijk

Met hartelijke groet,

gedempt maar zijn twee armen opgenomen in het

Jaap van Loenen

beplantingen bemoeilijkt.
Wij hebben begrepen dat er in de wijk Duinoord
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Heeft u ook een prangende vraag over Haags natuurbeleid? Laat het de redactie weten via info@avn.nl.

Ongeveer 7 jaar geleden heeft aan weerszijden van het

een groengroep actief is die zich wil inzetten bij het

water langs de Waldeck Pyrmontkade en de Koningin

onderhoud van het talud. De groenbeheerder staat

Emmakade een ingreep op de beplanting plaatsge-

hier graag voor open. Ook is het mogelijk bij stadsdeel

vonden. Veel beplantingsvakken waren verwilderd

Scheveningen ideeën in te dienen voor pleksgewijze

en werden overwoekerd door bijvoorbeeld braam. De

aanvulling met beplanting in deze strook. Hierdoor

uiteinden van de watergangen bestonden uit gazons.

ontstaat meer beschutting voor vogels, insecten en

Destijds is ervoor gekozen dit om te draaien, dus de

kleine diersoorten. Dit kan worden opgenomen in het

kopse kanten te voorzien van beplanting en de taluds

jaarlijkse activiteitenprogramma van het stadsdeel.

als gazon te beheren. Mede op verzoek van wijkver-

U wordt van harte uitgenodigd om hierover contact op

eniging Duinoord is er in een later stadium voor geko-

te nemen met de groenbeheerder van het stadsdeel u

zen om de rand langs het water minder intensief te
maaien. Hierdoor krijgen bloeiende kruiden meer kans

Albert-Jan van de Scheur

en heeft de oever een meer natuurlijke uitstraling. Op

Beleidsmedewerker, afdeling Groen en Duurzaamheid
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We vroegen de

groenbeheerders
om te reageren
op deze ingezonden brief.
Dit positieve

antwoord geeft
mogelijkheid

voor initiatieven
van bewoners.
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De wilg

geeft karakter aan het Hollandse landschap en decor aan onze parken

Er bestaan zo’n 200 soorten wilgen waarvan er negen inheems zijn. De meest bij ons
voorkomende zijn de schietwilg en de kraakwilg. Belangrijk was vroeger de bittere

Door: Jaap van Loenen

wilg. Voor de komst van het aspirientje werd uit de wilgen salicine gewonnen als
probaat middel tegen hoofdpijn. De bittere wilg bevat daarvan zo veel dat de bast

Overigens is de wilg bij het voortplanten niet alleen

Onze huidige treurwilg is meestal de Salix alba tristis,

afhankelijk van de zaadjes want zelfs een afgeknapte

een hybride van schietwilg en de kraakwilg. Een prach-

tak die met de stroom wordt meegevoerd en ergens

tige sfeervolle boom die het goed doet in onze parken!

aanspoelt, kan al wortel schieten en een nieuwe boom

Herkenning

vormen. Hoewel de wilg snel groeit, levert hij toch een
bijzonder goed soort hout. Het is licht en erg taai. Er

Een belangrijk kenmerk is dat wilgenknoppen maar

worden niet alleen klompen van gemaakt maar het

één schub hebben. Dit komt bij andere boomsoor-

wordt ook gebruikt voor vaartuigen en sportartikelen.

er bitter van smaakt. Overigens zit in het aspirientje dezelfde werkzame stof, alleen

ten zelden voor. De jonge twijgen zijn lang, slank en

is die langs chemische weg verkregen.

meestal lancetvormig. De bladranden zijn gezaagd.

M

geelachtig gekleurd. De bladeren zijn enkelvoudig en

Wilgentuinen

We kennen het arboretum als een tuin waarin veel

Verder is er vooral bij de oudere bomen, de ruwe, diep

verschillende soorten bomen zijn samen gebracht. In

gegroefde, kurkachtige schors. Er zijn overigens veel

een pinetum richt men zich speciaal op naaldbomen.

isschien is het goed hier ook de uit

Als je de boom gewoon laat groeien, kan hij

afwijkende bladvormen, zelfs ronde. Die vinden we

Minder bekend is het salicetum. Ooit waren landheren

Engeland geïmporteerde cricket-

heel groot en mooi worden. In dat geval moet

echter het meest bij de struikachtige soorten.

bijzonder geïnteresseerd in wilgen. Het was onder hen

bat wilg te noemen. Hiervan is het

hij wel op wat steviger grond staan om houvast

hout bijzonder geschikt om sportattributen,
in Engeland slaghouten voor cricket, van te
maken. De schietwilg kreeg die naam omdat

te hebben.

De treurwilg

De bloeiwijze

toen zelfs mode daarvan een verzameling aam te leggen. Zo’n tuin kreeg de naam ‘Salicetum’ van salix, de

Wat we het wilgenkatje noemen, is het allereerste

Latijnse naam voor wilg. Zo kun je van alles verzame-

begin van de bloemen. Er is dan alleen een klein bol-

len, zelfs wilgen!

‘Sad as I can be, hear me willow and weep for

letje zilverkleurig haar zichtbaar dat zo zacht is als

Ook thans is er weer veel belangstelling voor de wilg.

de kraakwilg knappen de twijgen gemakkelijk

me.’( uit het liedje: ‘Willow weep for me’ van

een kattenvelletje. Leuk om te weten is dat de veel

Recent is er een wilgenreservaat aangelegd in Zui-

bij de oksels af.

Ann Ronell) De oorspronkelijke treurwilg, de

gebruikte botanische term ‘katje’ waarschijnlijk daar-

delijk-Flevoland onder de naam ‘In de Knar’. Hiermee

Salix babylonica, is hier heel zeldzaam gewor-

van is afgeleid. Deze term geldt thans algemeen voor

blijkt maar weer dat ook de wilg, net als alle andere

den. Zijn plaats van herkomst is West-China en

de bloeiwijze waarbij heel kleine bloemetjes dicht

soorten, een boeiende boom is u

Met de knotwilg kan bijna alles. Hij groeit op

er zijn veel verhalen over hoe en wanneer hij bij

onder elkaar op een steeltje zitten en waarbij dat

plaatsen waar bijna geen andere boom het uit-

ons terecht is gekomen. Vrijwel zeker is dat de

trosje te zijner tijd als geheel afvalt. Zo hebben eiken,

houdt, in uiterwaarden en langs sloten, soms

Israëlieten, destijds in ballingschap in Babylon,

berken en populieren ook katjes, waarbij overigens

zelfs half in het water. Ook laat hij zich gewil-

hun citers niet aan deze wilgen hingen, hoewel

niets aan een zacht kattenvelletje doet denken.

lig de kruin ontnemen en zorgt dat er weer een

de soort wel aan die stad zijn Latijnse naam

nieuwe komt. Hij blijft zelfs in leven wanneer

overhield. Pas sinds de 16e eeuw is er in die stre-

er bijna niets meer over is dan een open holle

ken sprake van deze boomsoort en waarschijn-

stam. Ook dat maakt hem dan nog aantrekke-

lijk zal hij daar rond die tijd wel voor het eerst

voedselreserves en moeten meteen op een gunstige

lijk! Nu hóéft de kruin van de schietwig, want

zijn opgedoken. De in psalm 137 genoemde “wil-

plek terecht komen willen ze kunnen ontkiemen. Voch-

daar hebben we het over, er natuurlijk niet af.

gen” waren waarschijnlijk populieren (Populus

tige plaatsen dus, zoals uiterwaarden en slootkanten.

zijn twijgen vrijwel recht omhoog groeien. Van

De knotwilg
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euphratica), overigens wel directe familie van de wilg.

Verspreiding

Wilgenzaadjes zijn heel licht en klein, ze hebben geen

Haagwinde | juni 2015
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Contactgegevens

Van de bestuurstafel

Portefeuillehouders AVN

besteed aan haar lustrum. Volgend jaar is het

Wat zetten we volgend jaar in de schijnwerper?

negentig jaar geleden dat de vereniging werd opge-

Afgelopen jubilea hebben we aandacht gegeven aan

richt.

Recht op Groen (2006), de groene bufferzones (2011),

bestaat

dit het laatste stukje oude strandwal met originele

komst waarbij stedelijk natuurbehoud extra onder

AVN

begroeiing binnen stedelijk gebied. Het heeft nu de

de aandacht van publiek en beleidsmakers wordt

Europese Natura 2000-status en een geheel op maat

gebracht. U mag best “out of the box” denken. We

gesneden beheerplan.

laten ons graag verrassen. Uw ideeën kunt u indienen

90 jaar

dal aan de Pioenweg in de wijk Bohemen. Het 3,6 ha

De plannen voor 2016 staan nog niet vast. Er zijn wel

grootte terrein dreigde in de jaren twintig van de

ideeën, maar we willen graag eerst ons licht opsteken

vorige eeuw stedelijk te worden ingelijfd als stads-

bij de leden. Daarom een oproep om mee te denken

plantsoen met sportvelden. Negentig jaar later is

over de vorm en uitvoering van een feestelijke bijeen-

Daphne Nicolai

Bart Achterkamp
Jos Verhoeff
Tim de Frel

Fer von der Assen
André Smit

Joke Scheeres

Leon van den Berg
Maarten Verjaal

Marian Langeveld
Peter Hegi

Bob Molenaar

Jeannine Engels

bij het secretariaat en het liefst per email: info@avn.nl.
Bijna eenzelfde lot overkwam in 1926 de eendenkooi

Maar als u liever een postzegel plakt, dan zijn we per

in het Zuiderpark. Behouden door inzet van de eerste

post bereikbaar in de

Badhuisstraat 175,

AVN’ers heeft het nu weliswaar geen Europese status,

			

2584 HH Den Haag

maar is wel een stuk waardevol cultuurlandschap voor
het nageslacht behouden.
Sinds dat eerste jaar heeft de AVN met wisselend
succes stedelijk natuurbehoud onder de aandacht
van het grote publiek en de beleidsmakers gebracht.
Ondanks alle goede zorgen die de beleidsmakers voor
het groen hanteren, blijkt het nog steeds belangrijk te
zijn om als kritische belangenpartij over de schouder
van het beleid mee te kijken.

Leijenburg e.o.

Joost Gieskes

van het afscheid van voorzitter Frits Prillevitz.

het behoud van het bijzondere duingebiedje Wapen-

Arnim van Oorschot

Caroline de Jong-Boon

en biodiversiteit (2013). Dat laatste ter gelegenheid
Nog even ter herinnering; het eerste wapenfeit was

Bewonersprojecten, West-/Oostduinen

Jaap van Loenen

Tijdens de ledenvergadering hebben we al een eerste
brainstorm gehouden over actualiteiten in het groen

In 2016

H

et is traditie dat de AVN elke vijf jaar aandacht

Aletta de Ruiter

Coördinatoren

Duinoord, Bomen

Van Stolkpark, Scheveningse Bosjes
Benoordenhout, Reigersbergen

Zorgvliet, NWHR, Internationale zone
Aquatische ecologie

Kijkduin, Scheveningen haven
Mariahoeve, Haagse Bos
Duivenvoordsepolder
Westduinpark

Landgoed Meer en Bos

Zoetermeer, Buytenpark

Project boomgaard Uithof
Scheveningen Noord
Laak en Rijswijk

aspirant PH Den Haag Zuid-West
Kustgebied Zuid Den Haag

Bas Steenks

Boomzaken en kapvergunningen

Peter Huisman

Informatiekraam

Aletta de Ruiter

Vrienden van Ockenrode

Bestuur AVN
Voorzitter:

Maarten Smies
Vicevoorzitter:
Jos Verhoeff
Secretaris:

Aletta de Ruiter

Penningmeester

Frits van den Boogaard
Ledenadministratie

Deze uitgave wordt met een financiële bijdrage gesponsord door Zijlstra Drukwerk /Senz Grafische Media
www.groengeproduceerd.nl
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Peter Huisman
Lid:
Tim de Frel

Joske Wardenaar
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AVN - 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.

Zaterdag 4 juli 2015		

Verzamelen 10.00 uur

Historie Santfort, Bremhof en Ockenrode (2,5 uur)
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Adres: Parkeerplaats Ockenburgh, Monsterseweg Den Haag

De namen van bovenstaande landgoederen komen u wellicht niet bekend voor, maar dat is het leuke van landschapsgeschiedenis,
honderd jaar geleden waren ze nog wel in zwang. We gaan zelfs 300 jaar terug in de tijd en volgen de route van de landmeters Looten
en Cruquius. Trekt u wel kleren aan die tegen een stootje kunnen?
Zaterdag 1 augustus 2015

Verzamelen 10.00 uur

Adres: Parkeerplaats Landgoed Duivenvoorde, einde oprijlaan

Vernieuwde landschapstuin landgoed Duivenvoorde (2 uur)

Afgelopen winterseizoen is de tuin van Landgoed Duivenvoorde heringericht.
Meer wandelpaden en toegankelijkheid van het terrein. De sfeer is wel anders geworden.
Hoe dat er nu uitziet gaan we gezamenlijk bekijken.
Zondag 6 september 2015

Verzamelen 14.00 uur		

Adres: parkeerterrein Sylvain Poonsstraat, Wateringse Veld

Fiets/wandeltocht Wateringse Veld - Zweth - ‘t Woudt (ca 3 uur)

Herkansing voor de verregende exursie van 31 mei. Een fiets/wandeltocht langs de groene rand van de vinexwijk Wateringse Veld.
De tocht gaat deels per fiets en deels te voet over gebaande en ongebaande paden langs Zweth en Woudsepolder.
In het historische dorpje ‘t Woudt krijgen we uitleg over de geschiedenis van de omgeving. Denk aan stevige wandelschoenen.

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
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.

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

