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De groene stad van de toekomst

I

k was een paar weken geleden bij het symposium

spoorwegen, een stuwmeer van fondsen, waarvoor

‘De groene stad van de toekomst’, dat de Heimans

een goede groene bestemming moet worden gevon-

en Thijsse Stichting hield in het Gemeentemuseum

den.

hier in Den Haag. Daar bleek duidelijk dat vergroening van steden in een spagaat zit. De realiteit is dat

De grote steden in Nederland: Amsterdam, Rotterdam,

de meeste steden verder verstenen, terwijl projecten

Den Haag en Utrecht hebben alle vergroening in hun

voor stedelijk vergroening in veel opzichten leiden tot

vaandel staan. Dat heeft niet alleen te maken met die

een gunstige ontwikkeling.

milieuredenen, maar ook met het economisch belang
ervan in termen van leefbaarheid en de aantrekkings-

Het klimaat in steden is duidelijk warmer dan in de

kracht voor bedrijven. Daarnaast wordt ingezet op gro-

gebieden eromheen. Dat heeft te maken met de

tere betrokkenheid van inwoners bij de kwaliteit van

warmte die alle stenen structuren, niet alleen gebou-

hun directe leefomgeving, op het terugkerend besef

wen, maar ook straten en pleinen, opnemen en maar

van het belang van natuur- en milieu-educatie en op

langzaam weer afgeven. Het is ironisch dat in de

het veelzijdige maatschappelijk gebruik van groen.

moderne kantoorstad het energiegebruik voor klimaat

Hoe meer aan die functies kan worden voldaan in de

beheersing groter is dan dat voor verwarming.

stedelijke omgeving, hoe waardevoller dat is.

16

Boomcontrole van VTA tot TMS

18

De minibomen van Madurodam

20

De fluweel- of azijnboom

Op onze breedtegraad krijgen steden te maken met

Tegelijkertijd wordt het omgevingsbeleid in ons land

22

Ecologische verbindingen bij het Verhulstplein

meer hevige neerslag die door de verstening via het

versoepeld. Bestemmingsplannen worden indicatief

riool moet worden afgevoerd, maar waarop de riole-

en niet langer vóórschrijvend en dat geldt ook voor het
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ring niet berekend is. Meer algemeen steekt de totale

ruimtelijk beleid van de provincies. Tenzij de gemeen-

balans van de waterhuishouding in stedelijke gebie-

tebesturen in de praktijk gaan waar maken wat zij met

Deze Haagwinde ligt een maand

den ongunstig af bij die van het buitengebied. Water

de mond belijden als het op het behoud van groen en

later in de bus dan u gewend bent.

wordt veel minder vastgehouden en de verdamping is

op vergroening aankomt, gaat de verstening door. En

De reden is dat onze eindredacteur

minder dan die door plantengroei.

als ze vergroening niet met regels willen afdwingen,

overvallen werd door een hardnekkig

dan zullen zij belanghebbenden de spreekwoordelijke

ziekbed. Binnen een kleine organisa-

worst moeten voorhoudenu

tie als de AVN moeten we dan nood-
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Kortom, er zijn goede milieuredenen om steden te

vertraagd

gedwongen even een pas op de plaats

vergroenen en het interessante is dat investeringen

maken. We hopen op uw begrip.

daarvoor betrekkelijk gering kunnen zijn. Er is namelijk
door de verplichting tot natuurcompensatie, bijvoor-

Maarten Smies

beeld wegens de aanleg en verbreding van wegen en
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Advies voor lindenbomen in Voorburg

De Laan van Haagvliet heeft
een majestueus groen aanzien.

De bewoners uit twee Voorburgse straten hebben de AVN geraadpleegd over
de voorgenomen kap van alle lindenbomen in hun straat. In de Van Deventerlaan wil de gemeente de bomen kappen ten behoeve van nieuwe riolering en
in de Laan van Haagvliet veroorzaken de wortels van de bomen schade aan de
bestrating. Boomdeskundige Bas Steenks heeft voor beide straten een advies
geschreven om de bomen te behouden.

A

Door: Aletta de Ruiter

fgelopen voorjaar luidden enkele bewoners

slechtste scenario wordt uitgegaan. De kansen op een

van de Van Deventerlaan al de noodklok

succesvolle operatie worden dan bij voorbaat over het

omdat ze geruchten hadden vernomen over

hoofd gezien. Het dilemma van de verantwoordelijk-

rioolwerkzaamheden in hun straat. Hun vermoeden

heid weegt waarschijnlijk zwaar. Gemeentes sluiten

dat dit ten koste van de 54 volwassen lindenbomen

het liefst alle risico uit, zodat ze op termijn geen ver-

zou gaan, werd in de loop van de zomer bewaarheid.

velende verrassingen hoeven te verwachten.

De rapporten van het ingehuurde onderzoeksbureau
gaven als advies om alle bomen te kappen en daarvoor

De mogelijkheid voor een succesvolle operatie zonder

in de plaats nieuwe te planten. Het bureau schatte in

schade blijkt uit een aantal Haagse voorbeelden waar

dat 30% van de bomen het werk niet zou overleven en

soortgelijke werkzaamheden plaatsvonden. “Indien

dat de resterende exemplaren zouden worden bescha-

niet dichter dan anderhalve meter uit de wortelkluit

digd. Gelet op de geschetste risico’s is de gemeente

wordt gegraven, zullen de bomen daar geen noemens-

Van Deventerlaan

dan al snel bereid het advies op te volgen.

waardige schade van ondervinden”, volgens het AVN-

Het beeld van de grondradar op
verschillende dieptes. De wortelkluit
is tot op 80 cm onder maaiveld
goed ontwikkeld (Cobra boomadvies)

Slechtste scenario

rapport dat Bas Steenks opstelde.
Bas raadde de gemeente aan om enkele proefsleuven

Boomdeskundige Bas Steenks van de AVN heeft de

te graven om de wortelontwikkeling van de boom te

volume, ecologie en straatbeeld zou het pure verkwis-

meewegen in de keuze van het eindresultaat. Het par-

indruk dat er in Voorburg iets te makkelijk van het

toetsen. De beleidsambtenaren kozen echter voor een

ting zijn om deze bomen te kappen ten behoeve van

ticipatieproces wordt echter sterk beinvloed door de

onderzoek met grondradar. Daarbij wordt het wortel-

de herinrichting van de straat.

manier van presenteren en de keuzemogelijkheden die

pakket op drie verschillende dieptes in beeld gebracht.

daarbij worden aangereikt. Het gaat niet alleen om de
bomen maar ook om parkeerplaatsen, straatprofielen

De gemeente staat voor een transparant participatie-

en het totale aanzien van de omgeving. Hierdoor is

lende leeftijden waarvan de oudsten 70 jaar zijn. Op

proces met de bewoners uit de directe omgeving. De

de aandacht al snel afgeleid naar zaken als: “kan ik

het oog zijn ze allemaal vitaal en hebben ze, ondanks

verschillende presentaties worden gevolgd door werk-

straks mijn auto nog wel kwijt en moet ik gaan beta-

het opkronen, goed onwikkelde kruinen. Qua groen-

sessies waarbij opmerkingen en wensen van bewoners

len om te parkeren ?” Behoud van de bomen werd

In de Van Deventerlaan staan bomen van verschil-
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Bewoners verdeeld
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Achter de duinen rond 1770-1780
als onhaalbaar gepresenteerd en de meerderheid van

derheid geniet van dit weelderige groen en vindt het

de bewoners legde zich daarom neer bij dit feit. Het

doodzonde om 70 jaar oude, kerngezonde bomen te

verloop van het overlegproces is allemaal terug te vin-

kappen. Ook dit protest kwam bij de AVN terecht. Bas

ger minder luxueus was dan tegenwoordig

den op de gemeentelijke website, waarbij opvalt dat

Steenks schreef opnieuw een advies en toonde aan

het tegengeluid van de groep bewoners die wel voor

dat wortelopdruk te verhelpen is door het straatprofiel

weten we allemaal, maar hoe het leven van

behoud van de bomen koos niet wordt vermeld. Ook

rondom de boom aan te passen.

het ingediende advies van de AVN is niet op de website
terug te vinden.

Laan van Haagvliet

De beslissing was eind september nog niet genomen.
De bomengroep in de Van Deventerlaan groeit en

de werkman er eind 18e eeuw uitzag is niet
vaak vastgelegd. Op deze prent van Karel la
Fargue zien we de agrarische zijde van het
vissersdorp Scheveningen.

Een paar straten verder in de Laan van Haagvliet speelt

heeft de politieke partijen ingeschakeld om hun lobby

een zelfde dilemma. De 70-jaar oude lindenbomen zor-

te ondersteunen. Het AVN-rapport geeft daarbij een

gen daar voor wortelopdruk van stoepranden en een

alternatieve visie op het Voorburgse scenario.

deel van de rijweg. We zien een brede karakteristieke

In de Laan van Haagvliet werd eveneens druk gelob-

laan, grote voortuinen, een stoep met lindenbomen,

bied. De verantwoordelijke wethouder was onder de

een straatweg van klinkers en een groene midden-

indruk en heeft de bewonersgroepen uit beide straten

berm met hagen en hoge heesters. De gemeente heeft

gezamenlijk gehoord.

voor deze straat groot onderhoud op het programma

De lobby bij de politieke partijen bleef niet zonder

verspreide woonhuizen, grotere en kleinere boerde-

staan, waarbij ook de riolering wordt aangepakt. Door

resultaat. Op 13 oktober dienden de 8 politieke par-

rijen en andere bedrijven. Dat nieuwere deel is het

de breedte van de straat is er ruimte genoeg om te

tijen gezamenlijk een motie in om gezonde bomen in

onderwerp van deze tekening, die La Fargue volgens

rij. Overal zijn mensen aan het werk of op weg. Ach-

graven. De parkeerplaatsen kunnen verhoogd worden

de openbare ruimte in beginsel te behouden. Zonder

het opschrift ‘naar het leven’, dat wil zeggen naar de

ter de twee zaaiende vrouwen staat een tweewielig

en de stoepen verbreed. Maar een deel van de bewo-

tegenstemmers werd deze uiteraard unaniem aange-

werkelijke situatie, heeft vervaardigd.

wagenonderstel met dissel, waarvan de functie voor-

ners klaagt over bladeren in de dakgoot, duisternis en

nomen.

kleverige drup op de auto’s.

D

e oorspronkelijke bebouwing van Scheveningen lag vooral aan de zuidwestkant van
de centrale Keizerstraat. Aan de duinkant

ten noordoosten van het oude dorp ontstond daar-

naast in de 17de en 18de eeuw een buurtschap met

alsnog niet duidelijk is. De grotere huizen rechts op de
We staan hier op de rand van het duin en kijken over

achtergrond staan waarschijnlijk aan de Werfstraat,

een in cultuur gebrachte vlakte tussen de duinen in de

die de kaart van Delfland van 1712 door Cruquius (zie

Betekent dit dat de lindenbomen in beide straten

richting van Den Haag, dat verschijnt achter een vol-

afbeelding hiernaast) aangeeft als evenwijdig aan de

Voorburg liet de aangrenzende bewoners kiezen uit

gered zijn? Dat hangt af van de resultaten van de

gende lage duinenrij. Links ligt een lage, vlakke en uit-

Keizerstraat. Dat zou betekenen dat de tekenaar stond

twee opties. Groot onderhoud met behoud van lindes

onderzoeken. Als de gemeente zich blijft richten naar

gestrekte weide met koeien en misschien een paard.

op een laag duin ergens ‘boven’ de letters SCH op de

of herinrichting met nieuwe bomen van een andere

de uitkomsten van het ingehuurde onderzoeksbureau

Een laag hek scheidt de weide van vier of vijf wat hoger

kaart. Onder die naam staat ‘De Nieuwe Wey’, en dat

soort. In juni koos tweederde voor kap van de linden-

zal er in de Van Deventerlaan toch gekapt kunnen gaan

gelegen terrasvormige kleine akkertjes, een wat gro-

zou dan de grote wei zijn die we op de tekening zien.

bomen. Maar daartegen kwam de rest van de buurt

worden. Voor de cosmetische ingreep in de Laan van

ter huis aan de rand van het weiland en een groepje

Opvallend aan dit alles is het verschil in schaal tussen

in opstand. Zij vonden de peiling te beperkt en stel-

Haagvliet ligt dat anders. De wethouder heeft de

kleine bakstenen woningen rechts, tegen de duinrand.

de schamele bedoeninkjes tegen de duinrand en de

den een eigen brede buurtenquête op. Die liet een

bewoners gevraagd om alternatieve inrichtingsplan-

Vlak bij ons, achter een schutting, staat een schuurtje

uitgestrekte en kennelijk goed onderhouden en wel-

tegenovergestelde uitkomst zien. De overgrote meer-

nen aan te dragenu

met een schoorsteen, vermoedelijk een bokkingroke-

licht meer vruchtbare weide daarachter u

Verschil in uitkomsten peiling en enquête

6

Politiek op de bres

Dat het leven van de gewone bevolking vroe-

Gered ?
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Veel gegraaf in natuurgebied De Uithof
Afgelopen weken werd de AVN meermalen gebeld door verontruste leden

Najaarsschouw langs sloten

die zich zorgen maakten over graafmachines in natuurgebied De Uithof. We

De maand oktober is bij uitstek het moment om de
Door: Aletta de Ruiter

gingen voor u op informatie uit en vonden de volgende antwoorden.

najaarsschouw uit te voeren. In De Uithof waren
afgelopen maand grote draglines bezig om de rietkragen van de slootoevers weg te scheppen. Dit lijkt

Het opgegraven baggerslib is opgespoten
op een naastgelegen grasveld

een enorm drastische ingreep, maar riet groeit snel.

Aanleg paaiplaatsen in grote vijvers

grote oeverlobben waar een flauw aflopend onder-

Jaarlijk lopen de wortelstokken verder uit. Indien er

In de maanden september en oktober heeft het Hoog-

waterprofiel zorgt voor een snelle opwarming voor de

een jaar geen schoning zou plaatsvinden, is er kans dat

heemraadschap van Delfland twee vijvers vergraven

jonge vis. Er is voedselrijk slib afgevoerd en zand op

de sloot dichtgroeit. Dat belemmert de doorstroming

om extra paaiplaatsen voor vissen te realiseren. Twee

de bodem ingebracht om het water straks meer hel-

en de afvoer van het water. Sinds de laatste 15 jaar het

jaar geleden was er over de gehele lengte van de Wen-

derheid te geven. In de vijver aan het andere eind van

klimaat wijzigt en er ‘s-zomers meer hoosbuien val-

netjessloot al een vooroever gemaakt met de bedoe-

de Compartimenteringsdijk is slechts één zijde ver-

len, is het van extra belang dat water snel kan worden

ling om daar beschutte plekken voor ei-afzetting en

graven. Daar treffen we nu drie oeverlobben en een

afgevoerd.

jonge vis te maken. Vanwege betrekkelijk veel recre-

beschutte paaiplek. Voor een verbeterde doorstroming

Toch is het ook belangrijk dat niet al het oude riet

deze gebieden werd al intensief illegaal gefietst dwars

atievaart ontstaat er achter die beschutte vooroevers

is de smalle duiker naar de Wennetjessloot vervangen

wordt afgevoerd. Juist bij dikke rietkragen mogen

door bos en langs oevers. Sommige bikers schrikken

Het schonen van sloten
gebeurt met groot materieel

toch teveel turbulentie in het water. Geen optimaal

door een open verbinding met bruggetje. In totaal

delen blijven overwinteren om dekking te bieden aan

er niet voor terug om hekken en afrasteringen door

Foto onder:

habitat voor jonge vis derhalve. De grote vijvers aan

levert dit een oppervlak van 0,7 ha aan paaiplaatsen

moerasvogels. In het vroege voorjaar hebben riet-

te knippen om hun route te kunnen vervolgen. De

de rand van de Uithof bleken goede mogelijkheden te

op dat meetelt voor de resultaatsverplichting van de

vogels als karekiet ook oude rietstengels nodig om

gemeente Den Haag hoopt deze illegale wildgroei

Bikeroute loopt dwars
door het bos.

bieden voor extra paaiplaatsen. Om optimale beschut-

Kaderrichtlijn Water u

hun nest in te bouwen. Voor de beheerders dus zaak

te beperken door een goed geoutilleerde baan in De

om van te voren aan te geven waar wel en waar niet

Uithof. De AVN heeft sterke twijfels of dit gaat lukken

geschoond moet worden u

met de baan die nu door het gebied wordt gemaakt.

ting te realiseren moest er wel een ander oeverprofiel worden gegraven. Het oorspronkelijke ‘rivierwiel’
is nu omgevormd tot een waterpartij met rondom

Verbeterwens vooroevers

Na al deze verbeteringen voor de natte fauna in De Uithof heeft de AVN nog een wens. De vooroevers langs
de Wennetjessloot zouden nog beter tot hun recht

8

Aanleg mountainbikeroute

Foto boven:

De illegale bikers zullen toch steeds weer nieuwe uitdagingen zoeken.

Er is lang overlegd over de aanleg van een mountainbi-

Om te zorgen dat er in De Uithof op zijn minst een voor

komen als de oeverkanten glooiend in het water aflo-

keroute door het Uithofgebied. Na een eerste presen-

de natuur verantwoorde route komt te liggen, hebben

pen. Nu is er bij de aanleg een soort klifvorming ont-

tatie in 2014 vonden de Haagse natuurverenigingen

AVN en Haagse Vogelbescherming gezamenlijk een

staan met een hoge kleioever van wel 40 cm. Hierdoor

dat zoiets niet zonder slag of stoot dwars door het bos

advies gemaakt. Daarnaast is er door een ecologisch

is er een scherpe afscheiding tussen water en oever,

kon worden getrokken. Liever nog hadden ze gezien

bureau nog een Flora- en faunaonderzoek gedaan.

waar bijvoorbeeld amfibiën en jonge eendjes geen

dat er helemaal geen route zou komen, maar vanuit

Alle adviezen zijn overgenomen in het plan dat nu

schijn van kans hebben om op het droge te komen.

de wielersport werd gemeld dat er een grote behoefte

wordt uitgevoerd. De aannemer is nu bezig met het

Een glooiende oever met een plasdras-gedeelte geeft

was om ook in Den Haag een aantrekkelijke route te

vrijmaken van een wild bochtig pad. Tegen het advies

ook een betere overgang voor moerasplanten. Deze

exploiteren.

van de AVN in wordt het toch ingewalst met sintels,

wens is voorgelegd aan de afdeling groenbeleid van de

Naast een route door de Uithof lagen er ook al plannen

een halfverharding die moet voorkomen dat de fiet-

gemeente. Er wordt serieus over nagedacht u

voor verlenging naar Madestein en Ockenburgh. In

sers uitglijden in de vette klei u
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Schade aan bomen door zomerstorm
Midden in de zomer – op 25 juli jl. – bezorgde een zware storm ( weer ) veel

de plaats waar de kluit was losgeraakt, was ook de

beschadigd, waardoor dit geel en bruin verkleurde.

schade aan de bomen. Ook Den Haag kwam er niet zonder kleerscheuren

grond heel vlak, maar zonder enige wortel. Blijkbaar

Dit effect was zichtbaar bij meerder boomsoorten en

vanaf. Volgens de gemeente zijn zeker 240 bomen verloren gegaan. Het KNMI

had de kluit onvoldoende massa om stand te houden

blijkbaar ook afhankelijk van de standplaats van de

bij deze storm.

bomen. Mogelijk is door het heftige bewegen van het

Eenzelfde effect vond plaats bij 7 grote populieren aan

blad door de wind, het weefsel zodanig beschadigd,

de Wijndaelerweg, die daar langs een sloot stonden.

waardoor dit afsterft. Veel blad ging uiteindelijk vallen

Ook deze bomen hadden een heel platte kluit. In park

en dit alles leek op een vervroegde herfst. Maar deze

Meer en Bosch waren zeker 10 bomen van verschil-

schade zal onschuldig blijken zonder blijvende gevol-

lende soorten gekiept, waaronder een Canada popu-

gen voor de bomen. Sommige bomen zijn al begonnen

lier van 32 meter hoog. Ook in dit park treffen we op

om, als reactie op deze schade, nieuw blad te ontwik-

heeft in Den Haag windstoten met kracht 11 gemeten. Nog geen 2 jaar geleden
trok - op 28 oktober 2013 – een vergelijkbare storm over onze stad, met een
vergelijkbare schade aan het Haagse bomenbestand.

E

en belangrijke overeenkomst van de omstan-

telefooncel slachtoffer werd van de storm. Deze tele-

veel plaatsen een hoge grondwaterstand. Verder was

kelen en weer met frisgroene blaadjes uit te lopen.

digheden tijdens beide stormen betrof de volle

fooncel stond erg dicht naast een iep, zodat de wor-

hier nog grote schade in de vorm van takbreuk. Tijdens

Op de Prinsengracht is dit effect mooi zichtbaar bij de

bladstand van de bomen. In hartje zomer is dit

telkluit onder de cel was gegroeid. Bij het omkiepen

de AVN excursie op landgoed Duivenvoorde troffen we

lindes langs de trambaan u

normaal, maar eind oktober zeker niet. De gevolgen

van deze boom werd de cel gewoon opgewipt door de

in dit pas gerenoveerde park drie gekiepte beuken met

van beide stormen waren dus min of meer vergelijk-

kluit. Bij deze iep kon geen zwamvorming worden ont-

een zeer platte kluit.

baar.

dekt, evenmin bij een tweede. De andere twee iepen

In alle bovengenoemde voorbeelden stonden de

waren wel aangetast door zwammen. De stamvoet

bomen langs een pad of een sloot. Bij het kiepen vie-

van één van deze bomen was op maaiveldhoogte zelfs

len al deze bomen van de sloot of van het pad af, op

Opvallende overeenkomst van gevolgen tussen beide

totaal verrot en afgebroken als een lucifer. Onbegrijpe-

één uitzondering na. Dit was een volwassen beuk op

stormen is dat weer relatief veel iepen zijn getroffen.

lijk dat deze boom nu pas is gesneuveld.

Duivenvoorde, die midden in een bosperceeltje stond.

Overeenkomsten en verschillen

Maar dit keer zijn, in tegenstelling tot de situatie van
2013, niet alle omgewaaide iepen aangetast. Van de 20
geschouwde iepen was de helft aangetast door een

Bomen met platte kluit

Een andere vorm van stormschade was het kiepen van

Deze boom had een uitzonderlijke kluitdikte van
slechts 40 cm.

Windschade aan het blad

agressieve zwam, van de overige getroffen iepen bleek

bomen met een opvallend platte kluit. Dit probleem is

meestal de beschikbare plantplaats onvoldoende

niet soortgerelateerd, maar afhankelijk van de stand-

ruimte te bieden voor een goede kluitontwikkeling.

plaats waarin een hoge grondwaterstand bepalend is

veel takbreuk bij allerlei boomsoorten verspreid door

Nog een opvallende overeenkomst tussen de getrof-

voor de ontwikkeling van de wortelkluit. De wortels

de stad. In het Zuiderpark zijn meerdere bomen ver-

fen iepen, bleek de soort te zijn. In vrijwel alle geval-

groeien slechts tot aan het grondwater. Zo was in het

loren gegaan, die dateren van de aanleg en dus 90

len betrof het de Huntingdon-iep, de Ulmus hollandica

park Oostduin van een historische lindelaan een zes-

jaar oud zijn. In het Rode Kruisplantsoen zijn enkele

‘Vegeta’.

tal bomen van 120 jaar oud met vrijwel de hele kluit

populieren van 60 jaar oud en 100 cm dik bezweken

gekiept. Deze kluiten hadden een omvang van wel 3

ten gevolge van stamrotting.

meter hoog en tot 6 meter lang, maar met een dikte

Maar enkele dagen na de storm manifesteerde zich

Een opvallende stormschade vormde het omwaaien

van slechts 60 cm. De beworteling aan de onderkant

nog een andere vorm van schade, die wat minder

van vier iepen aan de Volendamlaan, waarbij zelfs een

van de kluit zag er gezond uit en was vrijwel vlak. Op

opviel. Het bleek toen dat bij veel bomen het blad was

Volendamlaan

10

Tekst en foto’s: Bas Steenks

Behalve de hierboven opgesomde schades was er ook
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Vrijwilligers in beeld

Dertig procent minder vogels in Oosterbeek
Wim Kooij, multifunctioneel recreant, doet graag drie dingen tegelijk. Tijdens de
lunchpauze rent hij zijn trainingsrondjes voor de volgende marathon en kijkt tege-

lijks maar kwamen wel regelmatig in het voorjaar op

deze soort doet het in de hele regio zeer goed op dit

lijk naar vogels. Dit keer inventariseerde hij ‘s morgens vroeg landgoed Oosterbeek

verkenning. Ook van deze soorten is in het afgelopen

moment. De ijsvogel kwam nog wel vissen in het land-

broedseizoen niets meer vernomen.

goed, maar het dichtstbijzijnde broedgeval zit in Clin-

De eens zo talrijke spreeuw verdween definitief als

gendael, vlakbij de Japanse tuin.

om te zien welk effect de renovatie van het landgoed op de broedvogels heeft.

D

al teruggelopen tot 3. Hetzelfde geldt voor het goud-

De balans van 30 procent minder vogels in Oosterbeek

haantje, de staartmees en de kleurrijke putter. Na het

leidt niet bij iedereen tot schrik of verontwaardiging

weghalen van de onderbegroeiing en het kappen van

maar ook tot berustende en relativerende reacties. Ik

oude bomen met holtes is de broedgelegenheid van

heb het hier en daar getest in mijn omgeving. “Meen

er nogal wat broedgelegenheid verloren gegaan.

het aanzien van landgoed Oosterbeek bijna

In 2014 en 2015 heb ik het terrein gebiedsdekkend op

150 jaar in de tijd terug te zetten naar de aan-

vogels geïnventariseerd om te zien wat de gevolgen

leg van architect Zocher sr. heeft grote invloed op de

zijn van de ingrepen in de natuur.

uiterst waardevolle natuurontwikkeling die het terrein

In 2014 telde ik 139 territoria van 36 vogelsoorten

in de tussentijd heeft doorgemaakt.

(exclusief het vogelreservaat, dat strikt genomen

putter

Spijtig gevolg is nu dat er op twee aan elkaar grenzende
gebieden vogels en natuur aan het kortste eind trekken

onderdeel is van het landgoed). Die cijfers zijn in 2015
niet meer gehaald. De teller bleef nu steken op 98 ter-

struikbroeders en de holenbroeders sterk afgenomen.

je nu dat je een punt maakt van wat kauwtjes, win-

Zocher sr. plantte graag karakteristieke individuele

ritoria verspreid over 32 soorten. Dit is een terugval

De winterkoning zakte in van 13 tot 6 territoria en dat

terkoningen, roodborstjes, mezen en parkieten die

bomen als tulpenboom en moerascypres langs de

van 30 procent. Deze cijfers trekken een grote schaduw

na een zachte winter. De merel viel terug van 14 naar

zijn verdwenen? Daar hebben we er toch wel genoeg

spiegelende vijver en ging ingenieus om met eiken en

over het de revitalisering van dit landgoed. Vervelende

8 broedgevallen en de roodborst maakte een duikeling

van?”, was de mening van mijn collega’s.

beuken, zowel op markante individuele plaatsen als

bijkomstigheid is dat er voor Oosterbeek ruim een half

van 11 naar 7 paartjes. Van de holenbroeders noem ik

langs meanderende lanen. Een aantal van deze exem-

miljoen euro beschikbaar was voor een ‘opknapbeurt’

de glanskop (nog slechts 1 exemplaar), de koolmees

plaren hebben indrukwekkende afmetingen bereikt.

ter compensatie van het groen dat even verderop

(niet meer dan 7 paartjes) en de boomklever (terug-

Vanwege hun ouderdom geven ze nu een exclusief

plaats moest maken voor de nieuwe Amerikaanse

gevallen naar 2 territoria).

karakter aan het gebied dat geen enkele architect

ambassade. Spijtig gevolg is nu dat er op twee aan

ooit had kunnen voorspellen. Bij gebrek aan beheer

elkaar grenzende gebieden vogels en natuur aan het

ontstond er flink wat achterstallig onderhoud in het

kortste eind trekken.

Om het plaatje voldoende compleet en objectief te

mogelijkheden om het landgoed een herstelbeurt te

groen, waar vogels en zoogdieren van profiteerden.

Daarbij moet nog worden opgemerkt dat vanwege

maken, mag niet onvermeld blijven dat niet elke soort

geven en tegelijkertijd de natuurkwaliteit die zich in

ingrepen die reeds vroeg in 2014 plaatsvonden, de

in aantal achteruit ging. Er waren ook volhouders. De

de afgelopen decennia had ontwikkeld te koesteren.

vogelstand toen al zijn eerste knauw had gekregen.

wilde eend had dit jaar zelfs een territorium meer (6),

Conclusie is dat er aan het wezen van beheer van een

Echter, het lijkt erop dat tijdens de opknapbeurt en

Zo broedden in voorafgaande jaren nog struweelbroe-

maar die nestelt langs de Tankgracht en daar hebben

landgoed opgezet volgens de Engelse stijl is voorbij

het terughalen van een stuk landschapsgeschiede-

ders als tuinfluiter en fitis in Oosterbeek. Maar deze

de ingrepen geen invloed gehad. De 4 paartjes grote

gegaan. De natuur moet in die filosofie juist zijn gang

nis ook kostbare natuurhistorie is vernietigd. Omdat

soorten zijn bij de eerste werkzaamheden al direct

bonte specht lieten zich niet verjagen en hakten vro-

kunnen gaan, moet meer natuurlijke elementen in zich

oude bomen en vooral veel struiken zijn verwijderd is

afgehaakt. Braamsluiper en fluiter broedden niet jaar-

lijk nieuwe holen in de resterende oude bomen. Maar

dragen en plaats bieden voor beleving en bezinning u

Broedgelegenheid verloren

12

Door: Wim Kooij
Foto: Caroline Walta

e plannen van de gemeente Den Haag om

Exclusief karakter

broedvogel. Het jaar tevoren was het aantal territoria

De volhouders

Haagwinde | oktober 2015

Plaats voor beleving en bezinning

Natuurlijk is er geen aanleiding om de terugval per
soort uit te vergroten. Maar het substantiële totaalverlies aan territoria is wel degelijk een indicator van de
verloren gegane ecologische waarde. Er waren genoeg

goudhaantje
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Landgoed Te Werve,

mystieke rust rond een historisch landhuis

Na jaren van leegstand koopt jonkheer Gevers, heer
wen tot herenhuis. De adellijke traditie begint te

Werve. Anno 1448 gebouwd door Jan Ruychrock. In dezelfde robuuste stijl

tanen, want de volgende eigenaar is Abel Labouchere,
de directeur van aardewerkfabriek ‘De Porceleyne Fles’

als zijn kasteel dat hij liet optrekken op de ruïne van de burchtwoning van

uit Delft. Hij kocht huis en een deel van het park in

Didderic van den Werve die rond 1280 op deze plek woonde.

1891. Net op tijd om te voorkomen dat het huis werd
gesloopt. Om de financiële balans van zijn eigendom

H

in evenwicht te brengen, liet hij in 1911 wel een deel van

et houden van duiven was in de Middeleeu-

het bos kappen en de zandgrond afgraven. Het zand

wen voorbehouden aan de adel. Sierduiven

werd gebruikt om de slappe grond van het Haagse

werden speciaal gefokt om mee te pronken,

Laakkwartier op te hogen. Sindsdien heeft het land-

maar de vogels belandden net zo makkelijk als mals

goed een grote waterpartij die bekend staat als De Put.

boutje op de adellijke feestdis. De verzorging was voor-

Labouchere was de laatste particuliere eigenaar want

behouden aan een duivenmelker die, net als de vogels,

daarna ging het landgoed in eigendom over naar de

vormde de sportvelden om tot bloemenweides. De

in de toren woonde.

Bataafse Petroleum Maatschappij (later Shell) .

tennisclub werd geprivatiseerd. Het terrein was vanaf

Sportpark Te Werve

De historische opstallen van landgoed Te Werve zijn,
dankzij een uitgebreid restauratieprogramma, goed

dat moment ook toegankelijk voor leden van Zuid-Hollands Landschap. Samen met een grote groep vrijwil-

Park en huis kregen een totaal andere functie. Een

ligers werd het natuurbeheer aangepakt.

bewaard gebleven. Dat behoud was niet vanzelfspre-

groot deel van het terrein werd heringericht tot

Sinds 1999 wordt Te Werve geëxploiteerd door de

kend, want door de eeuwen heen heeft niet alleen de

sportcomplex speciaal voor het personeel van de

Event Company. In 2011 deed Shell het landgoed van

Foto boven:

tand des tijds aan de gebouwen geknaagd, maar ook

oliemaatschappij. Er kwamen tennisbanen, hockey-

de hand en werd ZHL opgezegd. Het natuurbeheer

Huis Te Werve, huidig vooraanzicht

een aantal rampen.. De laatste nog in 1963 toen een

In 1448 koopt Jan Ruychrock, de tresorier van Jacoba

en voetbalvelden en zelfs een natuurzwembad. Het

berust nu voor een groot deel bij de vrijwilligers van

Tekening inzet:

deel van het huis door brand werd verwoest.

van Beieren, de ruïne en bouwt de verwoeste donjon

landhuis werd een cultuurhuis waar ook andere activi-

de Vrienden van landgoed Te Werve.

om tot woonkasteel. Hij koopt er ook meteen wat

teiten werden gehouden. Wie bij Shell werkte had vrij

De toegang van het park is nog steeds beperkt en

Kasteel Te Werve in 1726
tekening: Abraham de Haen

Van donjon tot herenhuis

14

van de slotgracht gedempt.
van Kethel en Spaland, het restant en laat het ombou-

De oudste duiventoren in Nederland staat in het Rijswijkse landgoed Te

Door: Aletta de Ruiter

delen van het kasteel afgebroken en wordt een deel

grond bij en vergroot zijn bezit van 14 tot 120 morgen

toegang, voor de rest van de bevolking was Te Werve

slechts voorbehouden aan jaarkaarthouders. Hon-

De geschiedenis van Te Werve gaat terug tot ca 1280

(ca 102 ha).

verboden gebied. Alleen het natuurzwembad was toe-

den zijn verboden. Maar die beperking geeft wel een

Foto’s linker pagina:

toen ene Herpert van Foreest een stuk bos (terrarum

Volgende eigenaren waren Jacob Stalpart van der Wie-

gankelijk voor buitenstaanders, mits je lid was van de

bijzondere sfeer aan het landgoed. Het is er stil. De

Mysterieus doorkijkje in het park

de Foreest) op de strandwal erfde en er een versterkte

len (1593) en de families Wuytiers en Cromhout.

zwemclub.

kronkelpaden geven verrassende doorkijkjes. Een wan-

Achteraanzicht huis

woning (donjon) liet bouwen. Het was de eeuw van de

In de 17e en 18e eeuw diende huis Te Werve als toe-

Die toegangsregel werd verruimd toen in 2001 het

deling rond De Put is een belevenis en bij de tennisclub

De duiventoren

grote veldtochten en adelijke oorlogen dus het is niet

vluchtsoord voor katholieken. In 1771 wordt Hendrik

beheer van de natuur werd uitbesteed aan het Zuid-

kun je heel gezellig koffie drinken. Te Werve is 23 ha

verwonderlijk dat rond 1350 het huis tijdens schermut-

Baron van Wassenaer van Alkemade eigenaar. Eind

Hollands Landschap (ZHL). De animo voor groeps-

prachtige natuur midden in de drukke Randstad.

selingen verwoest werd.

18e eeuw raken landgoed en huis in verval en werden

sporten binnen Shell was inmiddels tanende. ZHL

Adres: Van Vredenburchweg 105 in Rijswijku

Voor meer informatie en toegangskaarten: http://www.vriendenvantewerve.nl
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Boomcontrole van VTA tot TMS
In Den Haag worden alle 116.000 straatbomen jaarlijks gecontroleerd op hun

Tekst: Aletta de Ruiter
Tekeningen: Jaap Lemstra

gezondheid. Vooral aantastingen die kunnen leiden tot breuk of omvallen
moeten goed in de gaten gehouden worden. De gemeente is immers verantwoordelijk voor de schade die omvallende bomen veroorzaken. Voor de juiste
diagnose zijn verschillende methodes beschikbaar.

V

erspreid over het jaar worden per stadsdeel
alle straatbomen gecontroleerd. Dat gebeurt
middels een VTA, een Visual Tree Assesment

oftewel een algemene boomveiligheidscontrole.
Iedere boom wordt ‘op zicht’ gekeurd op de aanwezigheid van zwam en schimmels, aantasting wortelgestel,
takbreuk of specifieke boomziekte zoals de kastanje-

Standvastigheid via TMS

waarbij de uiteindelijke weerstand van de boom in

Nu er ondanks al die onderzoeken tijdens de afgelo-

beeld komt. Daaruit kan worden afgeleid of een (oude)

een zogenaamnde geluidstomograaf aangebracht die

pen zomerstorm van 25 juli toch 240 grote bomen zijn

boom nog voldoende standvastigheid heeft om een

onderzoek moeten doen om te kijken of de boom te

is aangesloten op een computer. Door de gehele stam

omgewaaid die niet als risicovol te boek stonden, lijkt

grote storm te doorstaan. De resultaten van de TMS

redden is of dat er gekapt moet worden omdat hij

rondom te bekloppen, krijgt het meetinstrument sig-

het tijd om een nieuw standvastigheidsonderzoek te

geven een bepaalde uitslag van de boom te zien die

gevaar oplevert. In de meeste gevallen wordt de aan-

nalen door op welke plekken er holtes in de boom zit-

gaan proberen.

‘Tilt’ genoemd wordt. Men hanteert 4 fases, van sta-

getaste boom een aantal jaren in de gaten gehouden

ten. Deze onderzoeksbeurt kan dan nog worden aan-

Dat kan met de TMS, de Tree Motion Sensor. Dit appa-

biel tot alarmerend (zie kader).

en/of wordt geprobeerd om de kwaal te verhelpen.

gevuld met de Treetronic waarbij de stam op scheuren

raat meet de stabiliteit van een boom tijdens windbe-

en andere aantastingen wordt onderzocht door middel

lasting van 6 Beaufort of meer. De relatie tussen wind-

bloedingsziekte of de iepziekte. Ter plaatse wordt van

Daarvoor hanteert de boomdeskundige een meetsys-

iedere boom een rapport ingevoerd in de computer.

teem dat Picus wordt genoemd. Rondom de stam wordt

Mankeert er wat aan, dan zal de groenbeheerder nader

Picus/Treetronic
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Nadeel

van een meting met elektrische geleiding. Dit stam-

belasting en de reactie van een boom is dynamisch

Een opvolgend onderzoek gaat om de standvastigheid

onderzoek wordt soms aangevuld met grondradar,

en complex. Bomen dempen de door de wind veroor-

vinden als het flink waait, meer dan windkracht 6. En

van grotere bomen. Zeker als die boom inmiddels een

waarbij in beeld wordt gebracht hoe groot de wortel-

zaakte krachten waaraan zij worden blootgesteld. Het

dan kan de stabiliteit nog niet vergeleken worden met

karakteristieke plek inneemt in de stedelijke omgeving

ontwikkeling van de boom is. Voor de groei van het

zwakke punt zit meestal in het wortelgestel.

de omstandigheden tijdens hogere windbelastingen.

wil iedereen graag dat hij zo lang mogelijk behouden

bladerdak wordt over meerdere seizoenen de kroon

Het onderzoek met TMS is maatwerk en sterk afhan-

Desondanks is dit onderzoek een mooie aanvulling

blijft.

opgemeten. Een ingrijpend en duur onderzoek dat

kelijk van de boomsoort, de standplaats en de wind-

op andere stabiliteitsonderzoeken. De TMS-meting is

Maar hoe bepaal je nou of een stam bijvoorbeeld hol is

uiteraard alleen is voorbehouden aan bomen van

factor. Al deze parameters tellen mee in de meting.

enkele jaren geleden ontwikkeld door de Australische

als de buitenkant niet veel schade vertoont ?

grote waarde.

Het meetresultaat wordt weergegeven in een grafiek,

boomonderzoeker dr. Ken Jamesu
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Nadeel van dit onderzoek is dat het alleen kan plaats-
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De minibomen van Madurodam
Net als in de grote stad Den Haag zijn het de bomen en het groen die Madurodam aantrekkelijk
maken! Daarvoor zorgt een team van vier hoveniers onder leiding van Patrick de Leeuw. Volgens

Door: Caroline de Jong
Foto’s: Caroline de Jong

Patrick is het belangrijk te koesteren wat er in 60 jaar is ontstaan. Elke boom is bijzonder. Een
AVN heeft Madurodam niet. Bij de aanleg van kabels en bij bouwwerkzaamheden is het zijn
taak te waken over de kwaliteit van het groen. Hij heeft het volle vertrouwen van de directie,
er is goede communicatie en samenwerking.

I

n Madurodam staan 6000 minibomen. De

staan de minibomen in Madurodam gewoon

in de winter als de takken kaal zijn. Speciaal

diversiteit is groot, er zijn heel veel soorten

in de volle grond en worden de wortels niet

trots is hij op de 60 jaar oude meidoorns. Die

en variëteiten van echte bomen en struiken

ingekort.

zijn bij de verbouwing een paar jaar geleden

die ook geschikt zijn om als miniatuurboom te

De in Den Haag meest voorkomende boom-

blijven staan. Andere bomen moesten tijde-

kweken. In de loop van onze wandeling door

ziektes zoals iepziekte of bloedingsziekte bij

lijk worden verplant, maar hebben dat niet

het stadje kwamen we er al zo’n zestig tegen,

kastanje, komen niet voor bij de mini exem-

altijd overleefd. Ook heel bijzonder is de stek

die Patrick allemaal bij naam kent, maar ook

plaren. Kastanjes verliezen wel altijd vroeg hun

van de echte walnoot van huize Dorrepaal. De

vaak aan de geur herkent, want bij het snoeien

blad. Andere plantenziektes zijn er wel, maar

oorspronkelijke boom stond er al toen George

geven planten geurstoffen af.

die worden bestreden door snel zieke takjes te

Maduro, de naamgever van Madurodam, in de

verwijderen of hele boompjes te vervangen. De

Tweede Wereldoorlog in Den Haag zijn verzets-

Voor de miniatuurstad worden bij voorkeur

boompjes krijgen hun voeding uit biologische

daden verrichtte!

kleinbladige variëteiten gekozen. Maar ook

mest. Die komt langzaam vrij en zorgt voor een

gewone boomsoorten die kort worden gehou-

goed bodemleven. De grond wordt ook regel-

Het voorjaar is het mooist, vindt Patrick. Boom-

den staan in het stadje. Dat lukt niet altijd. De

matig bemonsterd en in een laboratorium

pjes en bollen in bloei. Er zijn verschillende eco-

grootste bomen ter wereld, de sequoia’s, had-

geanalyseerd om te kijken of er tekort is aan

zones en habitatgebieden in de miniatuurstad.

den zo’n groeikracht dat die uit Madurodam

bepaalde mineralen.

Bomenrijen, een eikenbos, een vruchtenboom-

zijn verbannen! Sommige kastanjes zetten
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gaard, overstromingsgebieden waar moeras-

de randen van hun boomvakken onder druk.

Het groen in de miniatuurstad bestaat uit

cipressen gedijen, polders, een dijk, duinen

Anders dan in de echte stad komen er hier geen

grondbedekkers, bijvoorbeeld stekelnoot dat

met duindoorns en een Maasvlakte met ruige

klachten over opgedrukte stoeptegels. Er is een

op kleine varentjes lijkt, struiken zoals klein-

vegetatie. Vroeger was er ook een botanische

Eiken, lindes, beuken, coniferen
allemaal op miniformaat

speciale Madurodamtechniek. Jonge boompjes

bladige azalea’s, hagen van kamperfoelie

route en een arboretum. Het lijkt hem een leuk

worden deskundig gesnoeid, na een jaar of zes

en bomen met verschillende vormen: veren,

idee die te herstellen.

Wie de totale soortenlijst wil bekijken kan terecht op www.avn.nl

hebben ze een goede vorm. Een niet gesnoeid

kegels en bolletjes. Het mooist vindt Patrick

boompje zou in die tijd een paar meter hoog

het als bomen wat onregelmatig zijn. Met gril-

De opbrengst van Madurodam gaat naar

geworden zijn. Anders dan bij bonsaiboompjes

lige takken lijken ze minder gecultiveerd. Ook

goede doelen voor kinderenu
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De fluweel- of azijnboom
		

Rhus typhina, een mooie woekeraar

Als je in de winter de struikvorm van de fluweelboom op een afstandje bekijkt, lijkt
het net een bos los gestorte hertengeweien. De omhoog stekende, wat kromme

groeien ver uit en vormen scheuten die ook wel in de

schillende planten zitten. Het is een laatbloeier. Eind

tuin van de buren tevoorschijn kunnen komen of zelfs

juli en begin augustus verschijnen de mannelijke

twee tuinen verder. Als je hem niet in bedwang houdt,

Door: Jaap van Loenen

bloemen als een soort staande tros van groengele

overgroeit hij een heel groot gebied, zoals in plantsoe-

Foto’s: Jaap van Loenen

bloemetjes. Deze bloeiwijze wordt thyrsus, genoemd.

nen wel gebeurt. Helaas is dat woekeren de reden dat

Thyrsus komt uit het oud-Grieks en heeft betrekking

hij de laatste jaren minder populair is.

maar vooral dik behaarde twijgen geven die indruk. In Amerika dankt de struik daar-

op een staf die eindigt in een soort dennenappelvorm.

aan zijn naam: “Staghorn sumac”.

Het was een attribuut van de Griekse god Dionysos

D

(Bacchus bij de Romeinen).

Zeldzaam hout

Je zult het niet vaak tegenkomen, maar de fluweel-

Bij de bloemen is de steel dan omgeven door zijassen

boom levert prachtig hout. Het is roodbruin en don-

e fluweelboom behoort tot de prui-

veervormig samengestelde bladeren. De meest

met bijschermen, die met elkaar een soort kaars vor-

kerbruin en heeft duidelijke jaarringen die een mooie

kenbomen familie (Anacardiaceae),

bekende is de ‘Poison sumac’, die wel wat lijkt

men. Je vindt dat ook bij de paardenkastanje en de

tekening geven. Het wordt wel gebruikt om kunstvoor-

die over de hele wereld soorten kent

op de fluweelboom maar zelfs bij aanraking

trompetboom. Bij de fluweelboom is die bloeiwijze

werpen van te maken. Natuurlijk is het heel schaars

en waartoe ook de cashewnoot wordt gerekend.

zeer giftig is en waarvoor in natuurboeken

echter veel compacter.

en je moet maar net weten of er ergens een exem-

Voor Nederland is de uit de VS afkomstige soort,

ernstig wordt gewaarschuwd.

die goed winterhard is, belangrijk. Ook de in het
Middellandse Zeegebied veel voorkomende

Herkomst en voorkomen

De vrouwelijke bloemetjes vormen dikke donker-

plaar wordt gekapt. Meestal kent de eigenaar er dan

rode rechtopstaande trossen, die wat op kegels

de waarde niet van en verdwijnt het hout in de open

lijken. Later ontstaan daarin de eveneens donker-

haard.

Hoogst waarschijnlijk is de fluweelboom

rode kleine besjes, die dicht op elkaar gepakt tot

Sumac is mogelijk afgeleid van het Arabische

die wij hier kennen in de zelfde tijd naar

in het volgende jaar, soms half verdroogd, aan

‘shomagh’, dat donkerrood betekent. Van de

Europa gekomen als de Robinia pseudo-

de boom blijven zitten.

donkerrode vruchttrossen worden kruiden

acacia. De naamgevers van de Robinia

De bladeren zijn groot en veervormig samen-

geel naast fel oranje en rood doen dan de toch al zo

bereid van die naam. Deze sumac-kruiden spe-

waren vader en zoon Jean en Vespa-

gesteld. De top- en zijblaadjes zijn langwerpig

mooie vorm extra uitkomen. Als de najaarsstormen

len een belangrijke rol in de Noord Afrikaanse

sien Robin, eind 16e eeuw de lijfartsen

en gezaagd. Bij het afvallen laat de steel een

wat laat zijn, kunnen we er lang van genieten. Alleen

Onder:

keuken en in de homeopathie. Ook het gebied

van koning Hendrik IV van Frankrijk. Zij

hoefijzervormig litteken achter. Eenzelfde beeld

dit al is belangrijk genoeg om ook de fluweelboom in

In de herfst kleuren de bladeren prachtig

Sumachi bij de Kaspische zee, waar de Rhus cori-

beheerden een tuin bij het Louvre waarin

zien we bij de paardenkastanje.

onze parken een plaats te gunnen u

aria wordt gekweekt, zou tot de naamgeving

ook de fluweelboom werd geteeld. Vanuit

geleid kunnen hebben. Hiermee is evenwel niet

Parijs zijn deze soorten naar omliggende

verklaard hoe de soortnaam in Amerika terecht

landen verspreid om vooral parken en

is gekomen, want de ‘Staghorn sumac’ is daar

tuinen op te sieren. De fluweelboom zul

is de fluweelboom misschien het aantrekkelijkst.

inheems en de indianen maakten er lang gele-

je overigens in de Nederlandse natuur niet

Hij heeft een koepelvormige kroon en laat net

den al een soort zure limonade van. Vandaar de

snel in het wild aantreffen.

Rhus coriaria wordt langzamerhand bekender.

bijnaam azijnboom.
Overigens wordt de benaming ‘sumac’ in Amerika gebruikt voor diverse planten en bomen met
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dat de mannelijke en vrouwelijke bloemen aan ver-

De staf van Dionysos

De fluweelboom is tweehuizig. Dat houdt in,

Prachtige herfstkleuren

In de herfst zijn de bladeren prachtig gekleurd. Fris

De gele mannelijke bloemen (boven)
en de rode vrouwelijke bloemen
(links) vormen een groot contrast

Zowel boom als struik

Als kleine boom, erg groot kan hij niet worden,

genoeg licht door om in de zomer als parasol te
dienen. Eventuele ondergroei houdt genoeg licht
over om geen hinder van de schaduw te ondervinden. De struikvorm geeft wel wat zorgen. Zijn wortels
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Contactgegevens

Ecologische verbindingen bij het Verhulstplein
Na bijna tien jaar discussie komt er een

Portefeuillehouders AVN
Aletta de Ruiter

Bewonersprojecten, West-/Oostduinen

Arnim van Oorschot

Leijenburg e.o.

Jaap van Loenen

Caroline de Jong-Boon

invulling voor het Verhulstplein. Voor wie

Joost Gieskes

niet weet waar het om gaat: de verloe-

Bart Achterkamp

derde kantoorgebouwen op de hoek van
Kennedylaan en Conradkade, bij de Houtrustbrug.

H

Daphne Nicolai
Jos Verhoeff
Tim de Frel

Door: Caroline de Jong
en Daphne Nicolai

Verhulstplein

et is mooi dat er eindelijk een oplossing

met een strook van 10m tussen de Kennedylaan en de

komt voor de leegstand! Toch is niet iedereen

hoogbouw, waar volgens de initiatiefnemers ‘royale

tevreden. Omwonenden vinden het een te

bomenrijen’ inpassen en een middenberm. Wat zal het

grote bouwmassa, de AVN is bezorgd over de ecologi-

effect zijn van de hoogbouw? Schaduw en windhinder

sche verbindingen. Kan het beter?

bij de bomenrijen? De toekomstige bewoners zitten in
ieder geval vrij dicht op de vervuiling en het lawaai van

Het Haags groenbeleid ambieert groengebieden met

de drukke Kennedylaan.Er komt meer groen in plaats

elkaar in verbinding te brengen. Voor dier en plant is

van verharding. Dat is mooi. Maar het meeste ligt aan

dat beter, op kleine eilanden sterven soorten snel uit.

de binnenkant, min of meer ommuurd.

In de Nota Stedelijke Verbindingszones staat daarom
als verbeterpunt de aanvulling van de ecozone Haagse

De beoogde ecozone uit de nota lijkt slachtoffer van

Beek (zwart vierkant op het kaartje hierboven). Daar-

de crisis geworden. De gemeente durft minder eisen

voor moeten het benzinestation en de twee ontslui-

te stellen aan ondernemers. Bewoners zijn de verloe-

tingswegen weg. In het voorstel gebeurt dat inder-

dering beu, er moet toch wat gebeuren. Zijn er nog

daad. Maar in de plaats komt een groot hoog gebouw.

oplossingen mogelijk? Kunnen de gebouwen verder

De bestaande ecozone, het Stadhouderplantsoen, ein-

van de Kennedylaan worden geplaatst? Kunnen de

digt dan bij een toren van 50m. Aan de andere kant

‘hoogteaccenten’ niet minder? Is er nog iets te doen

van de beoogde voortzetting van de ecozone staat een

zodat er een ecologische verbinding ontstaat tussen

even hoge toren getekend bij de Houtrustbrug.

het Stadhoudersplantsoen en de Conradkade, over het

Vogels en vleermuizen en vlinders moeten het doen

binnenterrein? u
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Maarten Verjaal

Marian Langeveld
Peter Hegi

Bob Molenaar

Jeannine Engels
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Advertentie
Niet zonder elkaar Bloemen en insecten
Zonder insecten zouden vele bloemen simpelweg niet bestaan. Bloembestuiving is onmisbaar in de voortplanting van de meeste plantensoorten. Talloze
insecten, op wereldschaal ca 150.000 soorten, helpen bij de overdracht van
stuifmeel van de ene bloem naar de andere. Zij zijn de motor die de rijke
plantenwereld in stand houdt. Zij verbinden plant met plant, de dierenwereld
met de dierenwereld en zij zorgen ervoor dat de natuur zich in eindeloze
cycli vernieuwt.
In dit bijzondere boek van uitgeverij Natuurmedia krijgt de lezer een intiem
kijkje in het unieke bevruchtingsmechanisme van vele bloemen. Hoe gespecialiseerde insecten verleid worden, welke keuzes ze maken en vooral waarom
ze die speciale voorkeur voor een bepaalde plantensoort hebben.
Een bijzonder toegankelijk boek voor wie meer wil weten over belang en
samenspel tussen dieren en planten.

Normaal € 24,50
Speciale prijs voor AVN-leden
ISBN 9789082043648

€ 19,50

Bestellen via www.avn.nl/1008

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

