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Doelstellingen
De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ‘s-Gravenhage en 
omstreken zet zich in voor bescherming, behoud en zo mogelijk verbetering 
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heden in en om Den Haag kritisch en draagt bij aan het tot standkomen van 
beheers- en beleidsplannen.
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Twee jaar geleden nog maar  pleitte de AVN voor 
behoud en verbetering van de natuurwaarden 
van zes grote groengebieden in de Internatio-

nale Zone van Den Haag. We maakten daarvoor een  
toekomstvisie voor Het Haags Binnenduinbos, het 
grootste binnenstedelijke groengebied van Nederland. 
Onze aandacht ging niet alleen uit naar de bevorde-
ring van de natuurlijke diversiteit en het tot stand 
brengen van betere ecologische verbindingen. Onze 
visie stuurde ook aan op natuurgericht kleinschalig 
recreatief medegebruik. 
Wethouder en ambtenaren reageerden met waar-
dering. In de gebiedsvisie Internationale Zone, die 
de gemeenteraad vorig jaar heeft vastgesteld, wordt 
verwezen naar de Archipel van Binnenduinparken als 
een duurzaam in stand te houden groengebied. Bio-
diversiteit is daarvoor een belangrijk aandachtspunt. 

Maar nu ligt er een ambitiedocument Internationaal 
Park dat voorstelt om drie van de zes groengebieden 
(Scheveningse Bosjes, Waterpartij en Westbroek-
park) te verbinden tot een ‘kwalitatief hoogwaardig 
stadspark’. Op bladzijden 14-16 van deze Haagwinde 
beschrijft Caroline de Jong, onze portefeuillehouder 
voor de Scheveningse Bosjes, de desastreuze gevolgen 
voor de natuur van deze ontwikkelingsambitie. 

Het is een ambitie die gericht is op intensief recreatief 
gebruik van het grootste deel van de oppervlakte en op 
het leggen van een groot aantal onnodig brede verbin-
dingen, waaronder zes bruggen, die primair bedoeld 
zijn voor de menselijke gebruikers. De natuurwaarden 

zijn een ondergeschoven kindje onder het misleidende 
motto ‘meer hoogwaardige natuur en biodiversiteit’. 
Papier is geduldig ... 

En terwijl de ambitie kan bijdragen aan de interne eco-
logische verbinding door een onderdoorgang onder de 
Teldersweg, moet dat voor de sociale veiligheid wel 
gebeuren onder 24 uurs verlichting.  Tegelijkertijd 
wordt de externe ecologische verbinding naar Sorgh-
vliet verbroken door ‘restauratie’ (lees: kaalslag) van 
de Scheveningsweg naar de status van aanleg in 1665 
en plaatsing van een witte, 1000 m lange bank tus-
sen de Scheveningse Bosjes en de Scheveningseweg.  
Ook is er middenin dit Rijksbeschermd Stadsgezicht 
een nieuwe uitspanning gepland met uitzicht op de 
Waterpartij en vice versa. ‘Kanniewaarzijn’ denk je dan. 

Dit ambitiedocument bestaat voornamelijk uit ron-
kende taal en communicatieve ‘framing’. Suggestie, 
suggestie en nog meer suggestie.  En dat alles zonder 
enig onderzoek naar werkelijke behoeften en markt-
vraag. Wensdenken ten koste van natuurwaarden, veel 
meer is het eigenlijk niet. 

Het plan zou zijn gemaakt in afstemming met belang-
hebbende partijen zoals AVN, bewonersgroepen en 
nabijgelegen organisaties. Maar van onze inbreng 
vinden wij maar bitter weinig terug. Hetzelfde beluis-
teren we bij andere organiaties. Van echte afstemming 
is geen sprake geweest. Teleurstellend u
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Poppels om van te houden
‘Klompenhout’ was de bestemming voor vele populieren in de Hollandse his-

torie. Toen de halve bevolking uit armoede (stedelingen) of gebruiksgemak 

(boeren) nog op houten instappers rondliep. Hollandser kan populierenhout 

niet worden uitgebeeld. En in onze steden, maar ook langs dijken worden 

populieren vooral aangeplant vanwege hun snelle groei. 

Een groot deel van de Haagse populieren staat er 
al van vlak na de oorlog. In de hongerwinter van 
1945 waren de stadsbomen kaalgeplunderd en 

opgestookt. Populier bleek toen, vanwege zijn snelle 
groeicapaciteit,  een zeer aantrekkelijke boomsoort 
om aan te planten. Twee decennia later werd dezelfde 
actie herhaald in de nieuwbouwwijken.  Mariahoeve, 
Morgenstond en Bouwlust staan vol populieren.

Grootste bomen van de stad
Inmiddels zijn we vijftig tot zeventig jaar verder en is 
dit snelgroeiende hout volwassen geworden. Stam-
omtrekken van 3 meter zijn geen uitzondering. De 
Canadese variant heeft een wijduitstaande kruin die 
tot wel 40 meter hoogte kan uitgroeien. Daarmee 
behoort de populier tot de grootste boomsoorten in 
West-Europa.  Wereldwijd komen er zes populieren-
soorten voor waarvan drie in West-Europa. 
Hier onderscheiden we abeel, ratelpopulier en zwarte 
populier. Van die laatste soort zijn ondersoorten gecul-
tiveerd tot de Canadese en de Italiaanse populier. De 
eerste met een brede kroon en de Italiaan in zuilvorm 
waarbij de kroon dicht tegen de stam aangroeit. 
In Den Haag treffen we die laatste twee cultivars uit 
het populierenbestand het meest aan.

Problemen met veiligheid
Omdat volwassen populieren veel last hebben van tak-
breuk (hoge bomen vangen immers veel wind), komt 
er een moment dat de groenbeheerder zich zorgen 
gaat maken over de veiligheid op straat. Het risico dat 
er een zware tak uitbreekt wordt bij het ouder worden 
van de bomen steeds groter. De celspanning neemt af 
waardoor er doorhangende takken ontstaan die mak-
kelijker uitbreken. Stadsbomen staan langs de straat 
en niemand wil een tak op zijn hoofd of auto. Door het 
niet nakomen van zorgplicht is de gemeente aanspra-
kelijk gesteld worden voor de schade. 
De vraag is dan voor welk beheer men kiest. De popu-
lier is een pioniersoort die blijft doorgroeien. Onder-
houd kent verschillende manieren: 
In Den Haag worden de bomen jaarlijks onderworpen 
aan een VTA, een visuele keuring. Breukgevoelige tak-
ken worden dan uitgezaagd. 
In Leidschendam komen we langs de Noordsingel 
populieren tegen die gekandelaberd zijn. Alle hoofd-
takken uit de kroon zijn daarbij tot de helft terugge-
snoeid. Een soort amputatie. De vorm van de kroon 
is dan zeer verminkt, maar in het voorjaar lopen de 
takken weer uit met zijscheuten en ontstaat er een 
fijnmazig bladerpruikje dat veel minder zwaar is.

Door: Aletta de Ruiter

Geen kandelaber in Den Haag
“De gemeente Den Haag heeft bewust niet gekozen 
voor het kandelaberen van de hoge populieren”, ver-
telt Albert Jan van de Scheur, progammamanager 
van dit project. “Snoeien is erg duur en brengt weer 
andere risico’s met zich mee. De aanhechtingen van 
de nieuwe uitlopers zijn per definitie zwak. De ingreep 
moet elke paar jaar herhaald worden maar het pro-
bleem met de celspanning van de grote gesteltakken 
los je hiermee niet op.”
De boomdeskundigen van de AVN onderschrijven de 
technische uitgangspunten. Het is een flink dilemma 
vinden zij, want die bomen zijn niet ziek en nog steeds 
in goede conditie. De handicap zit hem uitsluitend in 
het toenemende risico van uitbrekende takken en dat 
is niet omkeerbaar.”.

Emotie speelt ook een rol
Binnen de AVN is er veel discussie geweest over dit 
onderwerp. Net als bij de omwonenden speelde de 
emotie over het verdwijnen van zo’n groot aantal 
bomen een hoofdrol. We zijn op zoek gegaan naar 
alternatieven. Vele argumenten en vragen gingen 
over tafel. “Die bomenrijen zijn beeldbepalend voor 
de stad”.  Die grote kruinen zorgen toch voor afvang 
van fijnstof ?”,  “Kan de kap niet meer gespreid worden 
uitgevoerd ?” , “Waarom kappen we gezonde bomen ?” 
“Waarom moet dit zo plotseling ?”
Vooral die laatste vraag was essentieel voor de gemoe-
deren. De kapaanvraag van zo’n groot aantal bomen 
had best wat eerder en beter kunnen worden voor-
bereid, waarbij ook de gezondheids- en ecologische 
waarde van deze bomen in beeld zou zijn gebracht.  
De emotionele betrokkenheid is groot en de bewoners 
willen -terecht-  gehoord worden.

Groot programma
Het is een groot programma dat moet worden uitge-
voerd, blijkt uit het onderzoeksrapport. In heel Den 
Haag staan 7000 populieren. Daarvan zijn er tijdens 
de laatste VTA-keuring ca 1500 uitgekozen om op korte 
termijn vervangen te worden.  
Er is op drie manieren naar de boom gekeken:  de con-
ditie, de veiligheid en de beheerbaarheid. Dit samen 
bepaalt de kwaliteit van de populier. Afhankelijk van 
de score krijgt de boom een vervangingstermijn. Erg 
slechte bomen (103) zijn binnen drie maanden gekapt. 
787 bomen staan binnen twee jaar op de lijst en de rest 
volgt binnen de vijf jaar. In de loop van 2016 worden de 
resterende populieren opnieuw onderzocht.

Verbetering ecologische zone
De karakteristieke bomen langs de Kennedylaan en 
Johan de Wittlaan lijken op het oog nog zeer vitaal. De 
groeiconditie scoort dan ook nog goed. Maar afgelo-
pen twee jaar zijn er al veel grote takken uitgebroken. 
Gevaarlijke takken zijn nu eerst genoeid en de bomen-
rij heeft een slechte score meegekregen.
Ecologisch gezien zijn deze populieren niet bijzonder. 
De stadsecologe heeft ter vervanging dan ook liever 
een combinatie van bomen die voor vogels, insecten 
en vleermuizen meer te bieden hebben. In het Stad-
houdersplantsoen zullen essen, eiken, zwarte els, witte 
abeel en zachte berk worden teruggeplant. Niet meer 
in rijen maar samen met onderbegroeiing  in groepjes, 
zodat er meer beschutting voor fauna ontstaat.
Als AVN zijn we wel blij met het behoud van enkele 
Italiaanse populieren in het Stadhoudersplantsoen en 
de Boekweitkamp. Die bleken onterecht gestipt. Pro-
testeren tegen de voorgenomen kap heeft voor deze 
bomen dus wel degelijk resultaat gehad u

Foto boven:

In Leidschendam zijn de populieren 
langs de Noordsingel gekandalaberd 
Deze bomen zijn overigens veel jon-
ger dan hun Haagse equivalenten

Foto linkerpagina:

De Canadese populieren langs de Ken-
nedylaan hebben allemaal een gele stip
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Een mysterieuze vogel verschijnt steeds vaker aan de slootranden van onze 

polders. Een schuwe witte reiger die schijnbaar nog moet wennen in ons ver-

stedelijkte landschap, maar die onstuitbaar oprukt in de Randstad. Het is de 

grote zilverreiger (Ardea alba) die vanuit het oosten van Europa nu ook onze 

delta heeft ontdekt.

Nachten in wit satijn

U kent allemaal de blauwe reiger die ook voor-
komt in stedelijk gebied. Dan kent u vast ook-
het beeld van een blauwe reiger die onver-

stoorbaar langs een parkvijver paradeert, op zoek naar 
een visje of, sterker nog, die quasi brutaal een henge-
laar gezelschap houdt. Dat gedrag hoeven wij van de 
grote zilverreiger niet te verwachten, maar dat neemt 
niet weg dat de kansen om de vogel in de omgeving 
van Den Haag aan te treffen momenteel groot zijn. 

De grote zilverreiger is even groot als zijn blauwe neef, 
maar onmiskenbaar te onderscheiden door zijn geheel 
sneeuwwitte verenkleed.  Zijn zwarte snavel verkleurt 
in het najaar naar geel, om tijdens de broedtijd weer 
zwart te worden. In het voorjaar pronkt hij bovendien 
met fraaie sierveren die vanaf zijn rug naar beneden 
hangen.

Langzame kolonisatie
Tot 1970 is de grote zilverreiger een dwaalgast in 
Nederland.  Na 1970 begint het aantal meldingen in 
ons land toe te nemen, synchroon met de uitbreiding 
in Centraal Europa, vooral in de Hongaarse en Oosten-
rijkse steppenmeren (Neusiedlersee). Hoogstwaar-
schijnlijk is dat gebied dan ook de bron geweest van 
de westwaartse uitbreiding over Europa.

De droogleggingen in het IJsselmeer zijn voor de grote 
zilverreiger een stimulans geweest. De Oostvaarders-
plassen, bekend van de film ‘De Nieuwe Wildernis’, 
worden geleidelijk zijn vaste verblijfplaats. Vanaf 1976 
wordt hij er jaarlijks waargenomen, maar van succes-
vol broeden is dan nog geen sprake. Waarnemingen 
buiten de Oostvaardersplassen blijven zeldzaam.

Als broedvogel
Het eerste geslaagde broedgeval is in 1978 in de Oost-
vaardersplassen. Tot 1990 blijft het schaars. Maar dat 
verandert als het waterpeil in de Oostvaardersplassen 
na 1990 geleidelijk verhoogd wordt. Dan tellen we 
een jaarlijkse broedstand van één tot vijf paartjes. Het 
moerasgebied blijkt grote aantrekkingskracht te heb-
ben want inmiddels broeden er zo’n 180 paren. Slechts 
sporadisch treffen we elders in het land een broedpaar.
 
Buiten de broedtijd
Na de broedtijd ondernemen de grote zilvers ruime 
zwerftochten. 180 broedparen betekent 360 indivi-
duen. Stel dat elk paar drie jongen grootbrengt dan 
zwerven er vlak na de broedtijd ca 1080 individuen 
rond in Nederland. Dat aantal verbleekt echter bij de 
aantallen die in najaar en winter in ons land verblijven. 
De grote zilverreiger is erg mobiel en trekt over grote 

afstanden. Een deel van de broedvogels uit de Oostvaarderplassen trekt 
weg naar Frankrijk en Spanje. Dat wordt echter meer dan gecompenseerd 
door vogels die vanuit centraal Europa naar de lage landen trekken om 
hier in onze weide- en plassengebieden te overwinteren. 

Tellingen
Via de watervogeltelling  die Sovon (Sovon Vogelonderzoek Nederland) 
maandelijks organiseert, weten wij nu dat er jaarlijks tussen de 6000 
en 8000 grote zilverreigers binnen de landsgrenzen zijn. De aantallen 
wisselen van jaar tot jaar, wat verband houdt met broedresultaten en 
het karakter van de winter in Midden Europa. Overigens lijkt streng win-
terweer weinig invloed te hebben op de aantallen. Kennelijk is de grote 
zilverreiger een krachtige soort, die  wel aan zijn kostje weet te komen.

De schone slaapster
Naast de maandelijkse watervogeltelling is er ook een methodiek die 
een iets exacter beeld geeft van de aantallen.  Ook deze methode wordt 
georganiseerd door Sovon en betreft de zogenaamde tellingen van slaap-
plaatsen. In tegenstelling tot de blauwe reiger heeft de grote zilverreiger 

namelijk de gewoonte om in  grote groepen gezamenlijk de nacht door 
te brengen. Deze groepen kunnen enkele honderden vogels omvatten. 
De slaapplaatsen worden drie keer per jaar geteld (oktober, december, 
februari). De landelijke telling van oktober 2014 leverde maar liefst 6700 
exemplaren op.  Er zijn echter altijd individuen die toch liever alleen of 
met zijn tweeën slapen, ver buiten de slaapplaatsen. Als die worden mee-
genomen komt het totaal tegen de 9000. 
Ook in Wassenaar, aan de rand van de polder, bevindt zich op particulier 
terrein een slaapplaats die ik jaarlijks tel. Na een bescheiden begin van 
17 exemplaren enkele jaren geleden, staat de teller inmiddels op 41. Het 
is genieten om ze in de diepe schemer te zien landen op het eiland in de 
vijver. Als ik in het donker wegfiets en terugkijk, zie ik bomen gehuld in 
wit satijn.

Zelf ontdekken  
Als u de ze wilt observeren, hoeft u daar niet in de nacht voor op pad. 
Neem het fietspad dwars door de Duivenvoordse-Veenzijdse polder of ga 
nog verder naar de Starrevaart en u ziet gegarandeerd grote zilverreigers. 
Met de grootste kans tussen augustus en april u

Tekst:  Adri Remeeus
Tekeningen en fotobewerking:   
 Jaap Lemstra
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Nieuwe bestemmingsplannen bekeken
Schreef ik in maart 2012 nog over onze pogingen om ‘natuur’ in bestemmingsplannen te behouden, anno 2015 is het er niet 

beter op geworden. Den Haag heeft prachtig groenbeleid, waarin precies wordt aangegeven welk groen van belang is voor 

natuur en ecologische verbindingen. Sinds 2012 wordt dit echter in bestemmingsplannen niet meer als natuur bestemd. Zo 

zijn Klein Zwitserland, Sorghvliet en Meer en Bos nog wel bestemd als  ‘natuur’ , maar de Scheveningse Bosjes niet. Voor de 

Nieuwe Scheveningse Bosjes staat echter wel in de regels dat zij zijn bestemd als ecologische verbindingszone en natuurgebied. 

Ontwerp-Bestemmingsplan Belgisch Park

De Nieuwe Scheveningse Bosjes maken deel uit 
van het Belgisch Park. In het ontwerp-bestem-

mingsplan werd afgelopen jaar echter geen onder-
scheid gemaakt tussen dit grote groengebied, een 
kerngebied van de Stedelijke Ecologische Hoofdstruc-
tuur en een plantsoen. En de voorschriften zijn anders 
dan die voor de oude Scheveningse Bosjes. In het 
nieuwe bestemmingsplan voor de Nieuwe Scheve-
ningse Bosjes komt natuur niet voor.  In het oude wel.
De AVN schreef een zienswijze, waarop de gemeente 

deels is ingegaan. De Nieuwe 
Scheveningse Bosjes kregen 
de bestemming Groen-Park, en 
zijn bestemd voor het in stand 
houden van de ecologische 
verbindingszone. Dat is een 
stap voorwaarts, maar het zou 
nog beter zijn de natuurwaar-
den daaraan toe te voegen. Ze 
zouden als extra ook de (dub-
bel)bestemming ‘bos’ moeten 
krijgen. Daarbij komt nog dat 
de Nieuwe Scheveningse Bos-

jes worden bedreigd door bebouwing. 
De AVN waardeert het dat de gemeente een quickscan 
heeft laten uitvoeren naar flora en fauna en op grond 
daarvan verder uitgraven en openstelling van bunkers 
niet toelaat, de bestemming ‘cultuur en ontspanning’ 
niet uitbreidt en het groen behoudt, conform het 
Haags groenbeleid.  
De bunkers bevinden zich in een lange strook langs 
de Badhuisweg, juist in de zone die van belang is voor 
bovengenoemde ecologische verbindingen. 
Dan resteert nog het merkwaardige geval van de 
toegestane bouwhoogte van het Pallandthuis. Vol-
gens het huidige bestemmingsplan is daarvoor een 
maximale goothoogte van 3 m bepaald. De gemeente 
redeneert echter dat het gebouw dan 11 m of zelfs 26 m 
hoog zou kunnen worden. Dat is wel heel anders dan 
bedoeld, als men de tekeningen in het oude bestem-
mingsplan bekijkt!
Ook is de vraag waar het gebouw allemaal voor 
gebruikt kan worden. Scouting past natuurlijk goed 
in het groen. Maar een buurthuis van de toekomst? 
Daar kan ook een oneigenlijke uitbreiding van func-
ties komen die beter passen in een woonwijk dan in 
de Bosjes u

Ontwerp-Bestemmingsplan Statenkwartier

Het dichtbebouwde Statenkwartier is nu niet 
direct een wijk waarbij men het eerst denkt 

aan de natuur in Den Haag. Toch is daar een hotspot 
natuur: het Doornpark, ingeklemd tussen Doornstraat, 
Van Dorpstraat en Scheveningseweg. Een aantal jaren 
terug deed het Centrum voor Milieukunde in Leiden 
een studie naar dit duinrelict en er bleken vele bij-
zondere soorten voor te komen. Twee zijn zelfs zwaar 
beschermd, de rugstreeppad en de hazelworm. Dus 
schrokken we wel toen we zagen dat in het nieuwe 
ontwerp-bestemmingsplan de oppervlakte groen-
voorziening wordt gehalveerd. Ook daarover heeft de 
AVN een zienswijze ingediend u

Madurodam wil uitbreiden

De Scheveningse Bosjes zijn sinds de vorige uit-
breiding van Madurodam, 20 jaar geleden, 

beschermd door een bestemmingsplan, nu beheers-
verordening. Er is destijds zeven jaar discussie over de 
uitbreiding geweest, maar zowel omwonenden als 
Madurodam waren tevreden met het resultaat. Er is 
toen maar een klein oppervlak van de Scheveningse 

Bosjes gekapt. In 2011/2012 is Madurodam ingrijpend 
verbouwd binnen de contouren van het bestemmings-
plan.  Het mini-stadje is veel interactiever geworden, 
bezoekers kunnen nu dat brandende schip eindelijk  
zelf blussen. Ook zijn er attracties toegevoegd aan de 
rand van het gebied. Deze verbeteringen zijn een groot 
succes, het aantal bezoekers is enorm toegenomen.
Maar nu wil Madurodam weer uitbreiden. Gelukkig 
heeft de gemeente voorwaarden gesteld:
• Het groen in de omgeving moet groen blijven en 

mag er in kwaliteit niet op achteruit gaan
• Het groen moet openbaar toegankelijk blijven
• Parkeren en logistieke afwikkeling moeten zorg-

vuldig worden uitgewerkt
• Omwonenden en belanghebbenden zullen wor-

den betrokken bij de uitwerking van de business-
case.

De AVN heeft samen met andere stedelijke organisa-
ties en bewonersorganisaties uitgangspunten opge-
steld. Juist het deel achter Madurodam, tussen de 
Waterpartij en Haringkade is vanuit natuuroogpunt 
waardevol. Het is een relatief dicht, rustig bos. Voor de 
biodiversiteit is van belang dat de groengebieden en 
ecologische verbindingen naar andere groengebieden 
zoveel mogelijk aaneengesloten zijn u

Door: Caroline de Jong

Van de portefeuillehouders

Foto’s

Linkerpagina:

Belgisch Park met de Nieuwe 
Scheveningse Bosjes

Rechterpagina:

Linker kolom:

Doornpark omsloten door Doornstraat, 
Van Dorpstraat en Scheveningseweg

Rechterkolom:

Madurodam met deel Scheveningse 
Bosjes
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“Van onderen”, was een veel gehoorde kreet die op zaterdag 7 november tij-

dens de Nationale Natuurwerkdag in park Oosterbeek werd gehoord. Met 

enig geruis viel er dan een lange boomstaak languit op de bosbodem. Een 

twintigtal vrijwilligers werkte zich in het zweet. En vogelrustgebied Van Don-

gen profiteerde van deze grote onderhoudsbeurt.

Werken in het groen heeft voor veel mensen 
een grote aantrekkingskracht. De Nationale 

Natuurwerkdag op de eerste zaterdag in november 
mag zich dan ook altijd in een flinke belangstelling 
verheugen. Zelfs als het stevig regent zoals afgelopen 
7 november.
De buienradar gaf aan dat het om 10 uur zou ophou-
den met hozen. Dat klopte redelijk maar de eerste 
koffie dronken we gezellig onder de paraplu of met 
de capuchon beschermend tot de ogen naar beneden 
getrokken. 
De exclusiviteit van deze werkdag was de toegang tot 
het vogelrustgebied in park Oosterbeek. Door het jaar 
heen alleen voorbehouden aan de beheerder van de 
Haagse Vogelbescherming (HVB). Het vogelrustge-
bied, de naam zegt het al, is bedoeld als kraamkamer 
en veilige rustplek voor vogels uit de wijde omgeving 
van park Oosterbeek.  Het bosgebiedje is dicht beplant 
met bomen en struweel. Goed voor nestgelegenheid 
van o.a. zwartkop en merel die hun nesten graag tus-
sen de dichte struiken weven. Maar ook roofvogels als 
buizerd, sperwer en havik komen regelmatig buurten 
in dit reservaat, uiteraard weer aangetrokken door 
kleinere dieren die daar hun domicilie hebben.

Een van de vijftien
Vogelrustgebied Van Dongen is een van de vijftien 
vogelrustgebieden die de Haagse Vogelbescherming 
in Den Haag en omgeving beheert. Ze variëren in 
grootte tussen de 1500 m2 tot 4 ha.  De postzegel bos 
die als Van Dongenreservaat is afgeschermd is 0,32 ha 
groot. Vanwege de dichte begroeiing lijkt het echter 
veel meer oppervlak en kun je er bijna ‘verdwalen’. 
Elk jaar maken ca. 50 vogelsoorten gebruik van dit 
gebiedje om er te broeden of om er tijdens de vogel-
trek even bij te tanken. Voedsel en rust zijn gegaran-
deerd. Ter vergelijking: in heel park Oosterbeek (9,5 ha) 
broeden maar 32 soorten. Deze gegevens zijn geba-
seerd op jaarrondwaarnemingen en tellingen volgens 
de BMP methode (broedvogelmonitoringproject) die 
vogelwachters van de HVB in het voorjaar uitvoeren.

Gretig aan het werk
De vrijwilligers op de natuurwerkdag mochten zich 
vergrijpen aan het al te opdringerige struweel dat 
in de loop der jaren was gaan woekeren. Vooral de 
prachtframboos was meer dan manshoog uitgegroeid 
en de bijna elastische uitlopers van de gele kornoelje 
hadden hun tentakels overal laten doorgroeien. Onder 

aanvoering van drie deskundige beheerders gingen 
twee groepjes vrijwilligers gretig aan het werk. 
Als eerste vielen ze aan op de dikkere stammen waar 
een rood lint aangaf dat die bomen geveld mochten 
worden. Alles met handgereedschap uiteraard, want 
boswerk met machines is voorbehouden aan echte 
vakmensen.

De kreet “van onderen” klonk net op tijd om een onge-
lukje te vermijden. Want het is moeilijk voor vrijwil-
ligers om de geestdrift te beteugelen. Zagen, zagen, 
zagen is het adagium. Pas als de eerste energie ver-
bruikt is, komt er tijd voor overzicht. Gelukkig was er 
voldoende begeleiding en liep binnen een uur alles op 
rolletjes. Het reservaat kreeg een open plek om meer 
zon op de bodem toe te laten. Goed voor de stinzen-

planten in het voorjaar, goed voor een kruidlaag met 
bloeiende bloemen en goed voor de nestgelegenheid 
van vogels die werd gemaakt door al het snoeihout op 
rillen te leggen. 

Kansen voor andere planten
Zienderogen werd het vogelrustgebied een stuk trans-
paranter. Aan de zijde van de tankgracht ontstond zelfs 
een zichtlijn waarbij een grote beuk werd vrijgezet. 
Langs de waterkant kwam ruimte voor eenden om te 
rusten en eventueel te nestelen. De overhangende els 
werd gespaard, wat daar zit de ijsvogel regelmatig op 
de uitkijk om te speuren naar een visjes.
Even buiten het rustgebied was een andere groep 
met zaag en takkenschaar in de weer om verwilderd 
opschot van esdoorns kort te zetten. Noorse esdoorn 
is een boomsoort die zich heel makkelijk uitzaait en 
graag opgroeit in de schaduw van andere bomen. Er 
ontstaat dan al snel een stakenbos dat geen ruimte 
meer biedt aan andere struik- en boomsoorten. 

Zo’n natuurwerkdag is bij uitstek geschikt om dit 
soort wildgroei aan te pakken. Enthousiaste vrijwil-
ligers willen heel graag hard werken en veel resultaat 
zien. Zagen van bomen is dan favoriet en het opscho-
nen van een flink oppervlak geeft veel voldoening. In 
december komt de gespecialiseerde boomkapper om 
het dikkere hout op te ruimen. Daarna kan Van Dongen 
er weer een paar jaar tegen en keert de rust terug u

Door: Kees Houtzager

Foto geheel boven:

Eerst een rondleiding door het 
gebied en uitleg van het werk

Boven: 

Zagen is favoriet

Linker pagina:

De palen van het prikkeldraad-
hek moesten er ook uit

Nestje van een zwartkop tussen de struiken

Linker kolom:

Een goede houtril vlechten is 
toch ook nog vakwerk

Natuurwerkdag in vogelrustgebied
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De Huntingdon-iep en haar bedreigingen

Tussen de jaren vijftig en zeventig van de vorige eeuw werd de Hunting-

don-iep – Ulmus hollandica ‘ Vegeta’ – geïntroduceerd als resistent tegen de 

iepziekte en massaal aangeplant in Nederland. Deze soort gold toen als de 

vervanger van de Hollandse iep – Ulmus hollandica ‘Belgica’ , die zeer gevoe-

lig bleek voor iepziekte. Inmiddels is de ‘Belgica’ zeldzaam geworden in het 

Haagse straatbeeld.

De iep is goed bestand tegen zeewind. Daar 
maakt de gemeente Den Haag dankbaar 
gebruik van door op ruime schaal iepen aan 

te planten; meestal als straat- of laanboom. Maar ook 
in parken en plantsoenen is het een waardevolle soort.

Toch niet resistent  
Helaas bleek eind jaren zeventig dat ook bij de Hun-
tingdon geen sprake meer was van resistentie tegen 
de schimmel van de iepziekte. Vele aangetaste exem-
plaren moesten gekapt worden. De groenbeheer-
ders zochten naarstig naar middelen om de ziekte te 
bestrijden. Uiteindelijk vond men een manier om de 
besmetting preventief tegen te gaan. Het medicijn 
wordt als vloeistof in de boom geïnjecteerd. Helaas 
werk de preventie niet voor 100%.  Van alle behandelde 
bomen wordt alsnog een klein deel aangetast. En de 
behandeling moet jaarlijks worden herhaald. Toch is 
inenten zeer zinvol. 

Aantasting door zwammen  
Behalve de gevoeligheid voor iepziekte lijkt de Hun-
tingdon nog een andere bedreiging te hebben. Dit 

manifesteerde zich tijdens de laatste twee zware 
stormen op respectievelijk 28 oktober 2013 en 25 juli 
2015. De bomen stonden nog vol in blad en de schade 
was groot, variërend van afgebroken takken tot omge-
waaide bomen. Het betrof in veel gevallen iepen en 
met name de Huntingdon. Om weg en straat weer 
begaanbaar te maken is het na zo’n storm zaak om 
zo snel mogelijk de stam af te zagen en de boom af te 
voeren. De stobbe volgt dan later wel. 

Dat biedt de mogelijkheid om wortelstobbe en stam-
voet te onderzoeken. Hierbij bleek dat bijna alle iepen 
zijn aangetast door tonderzwam. Deze zwam dringt 
doorgaans via de wortels de boom binnen waarbij het 
hout in de stamvoet wordt aangetast en verzwakt. Op 
den duur rot een deel van het hout weg en ontstaat er 
een holte. Het is een proces dat jaren kan duren terwijl 
er aan de buitenkant van de stamvoet niets valt te zien. 
Daarom mogen we wel aannemen dat er onder het 
huidige iepenbestand veel exemplaren zijn met een 
zwamaantasting. Het is slechts een kwestie van tijd 
dat zo’n boom uitvalt. Op den duur ontstaan er gaten 
aan de stamvoet en doorgaans ontwikkelen zich ook 

vruchtlichamen op de bast of in de holtes. 
Aan de hand van zo’n vruchtlichaam (vergelijkbaar 
met een paddenstoel) kan de zwamsoort worden vast-
gesteld. Behalve de stamvoet wordt ook de wortelkluit 
aangetast, waarbij de hoofdwortels doorrotten en de 
boom instabiel wordt.  Als bij de reguliere visuele 
boomcontrole (VTA) door de groenbeheerder iepen 
worden aangetroffen met de hierboven geschetste 
kenmerken van zwamaantastingen dan worden der-
gelijke bomen doorgaans preventief gekapt.
Met de ervaringen van deze stormen wordt steeds 
meer duidelijk dat de iepziekte niet de enige bedrei-
ging vormt voor de Huntingdon-iep. Er zijn geen sta-

tistische gegevens bekend over uitval van iepen door 
de tonderzwam, maar het begint er op te lijken dat de 
uitval door zwammen de uitval door iepziekte begint 
in te lopen.

Herplant
Na uitval van een iep, om welke reden dan ook, wordt 
doorgaans een andere iep herplant. Voor die herplant 
wordt vrijwel uitsluitend gebruik gemaakt van nieuwe 
soorten, die goed resistent zijn tegen de iepziekte. Er is 
inmiddels een ruime keuze in het sortiment van resis-
tente iepen. In ieder geval zal Den Haag een iepenstad 
blijven u

Door: Bas Steenks

Foto linkerpagina:

Een aangetaste iep ver-
toont holtes waar een 
schroevedraaieer makkelijk 
inschuift. foto: Bas Steenks

Links:

Volwassen Huntingdon-iep op 
het Regentesseplein:  
winter- en zomerbeeld 
foto’s: Bas Steenks 
en Google Earth

Onder:

Diverse vormen van de tonder-
zwam (vruchtlichaam) 
foto’s: Wikipedia
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Contouren Internationaal Park

Bron:    landschapsarchitecten LOLA

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Ontwikkeling-Internationaal-Park.htm

De gemeente heeft haar plannen voor het Internationaal Park ter inzage 

gelegd. Iedereen kan reageren tot 3 januari 2016. Waar gaat het om? Het oor-

spronkelijke uitgangspunt was om zes grote groengebieden te verbinden. Nu 

zijn de plannen beperkt tot de Scheveningse Bosjes en het Westbroekpark.  En 

de landschapsarchitecten van LOLA  hebben hun fantasie de vrije loop gelaten.

zo dat door al die drukte slijtage optreedt, ook door 
vandalisme, graffiti en brandstichting. Wat bosjes en 
park vooral nodig hebben zijn onderhoud, toezicht en 
handhaving. 

Biodiversiteit moet met stip op één
In het nieuwe plan staan hoogwaardige natuur en bio-
diversiteit wel bij de kernpunten, maar niet als hoog-
ste prioriteit. En dat is nu juist wat de gejaagde stads-
mens zoekt, even tot rust komen en weg uit de drukke 
omgeving. Genieten van zingende vogels en kleurige 
bloemen, paddenstoelen en vlinders. De basis daar-
voor is er al en aanvullend beheer kan voor verbetering 
zorgen. Maar de bezoekers zullen niet dwars door een 
transparant bos overal de drukke wegen willen zien en 
dat lezen we wel in het nieuwe plan. Aanvullen met 
struiken èn stinzenplanten zal de biodiversiteit ver-
hogen en ook beschutting geven aan dieren.  Wat de 
gemeente moet doen voordat er een schop in de grond 
gaat, is een inventarisatie maken van wat er reeds aan 
natuurkwaliteit aanwezig is.  Op basis daarvan kan een 
plan worden gemaakt hoe de natuurwaarden behou-
den en versterkt kunnen worden. 

Verstening en kaalslag
Voor kwaliteit van natuur en biodiversiteit zijn grote 
aaneengesloten groengebieden van groot belang. 
Maar als we nu alle plannen voor de Scheveningse 
Bosjes bij elkaar optellen zien we juist veel verlies aan 
groen: 3 hectare zandvlakte/duintuinen met horeca, 
kaalslag langs Scheveningseweg, een groot paviljoen 
met restaurant bij de waterpartij, uitbreiding van 

Madurodam, zes ingangspleinen, een nieuwe water-
loop, een zes meter breed betonnen verlicht pad, zes 
nieuwe bruggen, een uitkijktoren, extra wegen, 24 
projecten voor jaarrond programmering. Het is een 
onthutsende lijst waarmee veel natuur en de oor-
spronkelijke entiteit van dit binnenduingebied wordt 
vernietigd. 

Ergste voorbeelden zijn ‘de routes’ die bestaan uit een 
vijf kilometer lang, zes meter breed betonnen pad 
voor fietsers en wandelaars, met volledige verlich-
ting, veelal over een nieuw tracé. Het is te vergelijken 
met de rondweg in het Zuiderpark of het Amster-
damse Vondelpark. Waarom geen gebruik maken van 
bestaande paden, waarom moeten wandel- en fietspa-
den naast elkaar? Waarom verlichting in het groen ? Er 
zijn allerlei natuurvriendelijke manieren denkbaar om 
routes aan te geven, zodat wandelaars niet verdwalen. 
De gemeente wil op veel plaatsen horeca toevoegen, 
maar de horeca in de omgeving bleek steeds niet ren-
dabel en is daarom van functie veranderd, ten nadele 
van het groen. Het paviljoen Westbroekpark werd een 
wokrestaurant zonder mogelijkheid van een kopje 
koffie op het terras.  Uitspanning De Bataaf werd een 
tennispark. 
De gemeente stelde criteria voor ontwikkeling op. De 
twee over natuur zijn echter niet goed beschreven. 
Bovendien hoeven ze niet mee te tellen.  Er wordt 
zonering voorgesteld, maar de zones voor rust zijn 
klein en versnipperd. En ze omvatten niet die delen 
die van belang zijn voor de ecologische verbindingen 
naar andere groengebieden. 

Natuurverbindingen maken en opheffen 
De belangrijkste barrière voor mens en dier wordt 
gevormd door de Teldersweg, met ruim 39.000 auto’s 
per dag die dwars door de Scheveningse Bosjes rijden. 
Er wordt een oplossing voor dit probleem voorgesteld 
en dat is positief. We hadden liefst een ecoduct of een 
overkluizing met nieuwe technieken. Wat nu wordt 
voorgesteld is goedkoper: een onderdoorgang bij de 
Ver Huellweg en een lage wal aan beide zijden langs de 
Teldersweg om geluidsoverlast te verminderen. Maar 
de verbinding krijgt een bosbeek waarvoor bomen 
gekapt moeten worden. Extra water lijkt leuk, maar 
zo’n waterloop vervuilt snel. De vraag is of de voorde-
len tegen de nadelen opwegen.
De barrièrevorming van de Scheveningseweg zal in 
ieder geval juist toenemen, want men stelt voor om de 
historische stuifdijk weer kaal te zetten, net als in 1665 
toen de weg werd aangelegd. Dit deel van de Bosjes is 
nu juist het meest natuurlijk, daar staan dichte strui-
ken en oude bomen van voor de Tweede Wereld oorlog. 

Eerst ecologisch onderzoek
De AVN beveelt de gemeente aan om te starten met 
een inventarisatie door een ecologisch bureau van wat 
er al aanwezig is aan natuurwaarde. En te onderzoe-
ken hoe die behouden en versterkt kan worden. En 
daarna dan alsnog een participatieproces te beginnen 
waar bewonersorganisaties en belangenorganisaties 
ideeën ontwikkelen voor behoud en versterking van 
dat karakteristieke groen in Scheveningse Bosjes en 
Westbroekpark u
Zie voor beoordeling plannen volgende pagina >>>>

De totale Scheveningse Bosjes zijn in de loop 
der tijd door wegen in zes delen versnipperd, 
in één daarvan ligt de Waterpartij. Bosjes en 

Waterpartij zijn in de 19e eeuw aangelegd door wet-
houder Ver Huell met als doel een wandelpark voor 
Hagenaars en Scheveningse badgasten te creëren. In 
de Tweede Wereldoorlog is veel gekapt, maar de loop 
der paden is hetzelfde gebleven. Veel gehoorde klacht 
is nu, dat men er kan verdwalen. Maar is het niet juist 
briljant, dat onze voorouders een padenstructuur heb-
ben bedacht waar je kunt verdwalen op een postzegel?

Dagelijks genieten veel mensen van bos en park. Tij-
dens mooie weekenden is het er zelfs zeer druk. In de 
Scheveningse Bosjes wordt heel veel gewandeld en 
gesport, in de winter is schaatsen en sleeën favoriet 
op Waterpartij en Belvedère. Het Westbroekpark kent 
een intensief gebruik: speeltuin, picknicken, balletje 
trappen, varen met roeibootjes, fotograferen in het 
rosarium. Je vindt er alle nationaliteiten die onze stad 
rijk is. 
Deze groengebieden zijn absoluut niet ‘in gebruik op 
de achtergrond geraakt’, zoals de gemeente beweert. 
Wie twijfelt, kan het zien aan de overstromende prul-
lenbakken aan het einde van een weekend. Het is wel 

Door: Caroline de Jong

Impressie van de verbinding onder de 
Teldersweg tussen Scheveningse 
 Bosjes naar Waterpartij. met een 
fiets/voetpad en waterverbinding.
Bron:    landschapsarchitecten LOLA

Plannen Internationaal Park ter inzage
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1. Onderdoorgang onder de Teldersweg voor langzaam verkeer en eco-
passage. 

2. Lage wal langs de Teldersweg  tegen geluid van banden. Dieren wor-
den zo geleid naar onderdoorgangen. 

3. Watergang onder de Teldersweg,  geforceerde waterstroom vanuit 
speelplek naar de waterpartij, via bosbeek en cascade

4. Vijf km lange hoofdroute,  6 meter breed beton, volledig verlicht.

5. Zonering van rust en reuring.

6. 3 hectare zand en duintuinen met horeca. 

7. Groot restaurant-paviljoen bij waterpartij.  
8. Kaal zetten stuifdijk Scheveningse weg, scheiding tussen bos en 

laan. 

9. 1000m witte bank: langs de Scheveningseweg
10. Aanleg extra wegen

1. Positief. Waar het om het gaat is de verbinding van de twee helften 
van de Scheveningse Bosjes voor mens en dier, waarbij de ecologi-
sche verbinding hoofddoel moet zijn.

2. Positief: wel nog in raadsvoorstel meenemen.

3. Hoeft niet perse: kost bomen, is duur en gevoelig voor vervuiling.  
In een droog binnenduinbos hoort geen beek. Historisch en ecolo-
gisch ongepast.

4. Negatief: maak gebruik van bestaande wandel- en fietspaden, voor 
wandelaars en joggers ook paden op zand en voor fietsers ook over 
rustige wegen. Geen verlichting in de Bosjes.

5. Zonering is goed maar met meer rust (vooral ook bij de ecologische 
verbindingen naar andere groengebieden, refugia langs de randen 
van de waterpartij en Westbroekpark).

6. Beperk de oppervlakte en geen horeca, want horeca geeft vervuiling 
en waarom moet er overal gesnackt worden?

7. Niet doen. Eventueel erst uitproberen met mobiele horeca. 
8. Negatief: dit maakt barrièrewerking van de weg groter.  Oude bomen 

daar behouden.  Ook struiken laten staan of herplanten voor ecolo-
gische verbinding richting Sorghvliet.

9. Negatief: duur en niet praktisch. Zeer vandalisme gevoelig.
10. Negatief: gaat ten koste van groen en geeft versnippering natuur.
 
 Beslist niet doen: 

1. Zes bruggen over waterpartij, kanaal en spranken. 
2. Zes grootschalige park-entrees, veelal versteend. 
3. Zes meter brede betonpaden dwars door Bosjes en park
4. Kaalzetten stuifdijk langs Scheveningseweg

Aanbevelingen voor uitvoering punten Internationaal Park

Uitvoeringsplan: Aanbeveling AVN:

Padenplan

De nieuwe plannen voorzien in brede 
betonpaden die vaak aan weerszijden 
nog worden begrensd door halfverharding-
Bron: landschapsarchitecten LOLA 

Bizarre boomvormen in de duinen

Tekst en foto’s: 
Jaap van Loenen

Bomen-
liefhebbers 

zullen bij een duinwandeling niet 
veel bijzondere boomsoorten aantreffen, 

maar des te meer bijzondere groeivormen. In het 
duinlandschap zijn er grote verschillen in het z.g. micro-

klimaat. Zo kan in een klein dal het hele jaar door een zo mild 
klimaat heersen, dat daar zelfs in de winter de varens groen blijven, 

terwijl een paar meter verder, op een wat hoger gelegen plek, geen 
plantje het uithoudt. Dit leidt nogal eens tot bijzondere groeivormen, 

soms zo wonderlijk, dat je je afvraagt: ‘hoe kan dat eigenlijk’?.

Natuurlijk zijn ook daar wel verklaringen voor te bedenken. Zo zou een zaadje 
kunnen ontkiemen op een plek met ideale omstandigheden. Het boompje kan 
daar dan jaren lang zorgeloos opgroeien en een mooi recht stammetje vormen. 
Dan komt echter een moment, dat het boven een beschermende heuvel uitgroeit. 
Een groot deel van het jaar waait daar een schrale zeewind overheen en de top 
krijgt zo veel te verduren, dat die zich gaat aanpassen en mogelijk zelfs een poos 
horizontaal gaat door groeien. Nu vormt een boom bovenin een kruin en die kan 
dan wel eens zo zwaar worden, dat de stam het dan niet meer houdt. Een boom-
stam is immers berekend op een verticale stand en niet op een horizontale. 
Hij zal gaan doorbuigen, mogelijk zelfs op de grond gaan leunen en daar 

wortels schieten. Het mildere klimaat ter plekke leidt er dan toe, dat de 
stam vervolgens weer gewoon omhoog gaat groeien. Inmiddels heeft 

de boom er zo’n twintig jaar op zitten en is flink dikker geworden. 
Hij is met deze groeiwijze als het ware vertrouwd geraakt en zo 

“volwassen” geworden waarmee een heel bijzondere, je zou 
kunnen zeggen bizarre, boomvorm is ontstaan.  Vooral 

de populieren met hun betrekkelijk zachte hout, 
kunnen er wat van, zoals op de foto’s is 

te zien u
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Ypenburg plan 20: van wilgenbos naar stadswijk
De AVN wordt regelmatig om advies gevraagd bij voorgenomen plannen. 

Maar nog niet eerder werden we betrokken bij de planvorming van een Vinex-

locatie waar braakliggende grond wordt omgevormd tot woonwijk. “Er staan 

binnenkort een paar honderd wilgen op de kapaanvraag”, meldde de project-

leider. Daar wilde ik wel even naar gaan kijken. Met laarzen aan door de polder 

achter het Hofbad in Ypenburg.

Het dilemma van de kapaanvraag was snel bekeken. 
We stonden hier puur voor de procedurele vorm. De 
meeste wilgen die straks moeten worden omgezaagd 

hebben een stamomtrek van meer dan 30 cm en zijn vergun-
ningplichtig. Het is spontane opslag, dat wil zeggen dat ze uit 
zaad opgegroeid zijn. De concentratie bomen staat in de hoek 
van twee dijkjes. Wilgen groeien hard. Deze bomen zijn hooguit 
15 jaar oud. 

Veenbodem en broekbos
Maar het is wel interessant om de natuurkwaliteit van dit 
gebied met elkaar te bespreken en ons bewust te zijn van de 
veranderingen die er straks teweeg worden gebracht..
Deze overgebleven taartpunt braakliggende grond ligt in de 
uiterste noordwesthoek van Ypenburg aan de rand van de Plas 
van Reef, met direct zicht op het Prins Clausplein, de A 12 en 
daarachter het ADO-stadion. De bodem is allang niet meer oor-
spronkelijk. Er ligt nu een laag zand die ca 25 jaar geleden is 
opgespoten. De originele bodem bestond uit een dik veenpak-
ket, vanaf de late middeleeuwen ontgonnen en uitgegraven, 
waardoor petgaten en legakkers ontstonden. Het heet hier 
Tedingerbroekpolder. Het toponiem ‘broek’ geeft al aan dat het 
om natte bosjes gaat. Ondanks het opgespoten zand zien we  
die historische natuurontwikkeling nog steeds terug. Als je niks 

doet dan ontstaat er nat bos met wilgen, elsen en 
populieren.  In 1980 stonden hier nog gewoon koeien 
in het weiland, wel op zeer slappe grond met veel 
natte plekken. Aan de overkant van de vaart kunnen 
we de oude slootverkaveling nog zien. 
Deze taartpunt zelf is al eerder geprepareerd voor 
ontwikkeling en kent geen slotenpatroon meer. Het 
landje is nu verruigd, maar daardoor zeer geschikt 
voor dieren die graag droge poten houden. Gezien 
de interesse van de overvliegende buizerden zullen 
er voldoende muizen voorkomen. Zeker ook egels en 
wellicht een marter. De rietoevers zijn zeer geschikt 
voor broedende kuifeenden en kleine karekiet.
Van de amfibiën verwachten we de pad en de groene 
en bruine kikker, maar ook watersalamanders. De 
waterkwaliteit van de vaarten en sloten is tegen-
woordig weer prima. 
De mens heeft het vrij toegankelijke landje natuur-
lijk ook ontdekt voor recreatie. Het prikkelt de fan-
tasie van de jeugd. Hoog in de wilgen treffen we 
een boomhut, honden hebben alle vrijheid om uit 
te rennen. 

Wat krijgen we er straks voor terug ?
Het nieuwe plan bestaat alleen nog als schets, maar 
het stratenpatroon is al duidelijk. Het wordt een 
wijkje met vrije kavels waar particulieren de kans 
krijgen om zelf hun woning te ontwikkelen binnen 
de kaders die de gemeente aangeeft. Grondgebon-
den huizen met op de hoek naast het zwembad 
een zelfde woontoren als nu reeds aan de overkant 
van de weg staat. Om de locatie bouwrijp te maken 

wordt er opgehoogd met een extra zandpakket. De oevers van de vaart krijgen 
harde beschoeiing en in deze nieuwbouwwijk komen 146 nieuwe straatbo-
men ter compensatie van de wilgen die nu worden gekapt. Dat brengt ons 
op de reden van deze uitnodiging. De AVN wordt op de hoogte gebracht van 
deze uitruil van groen. Het is een theoretische redenatie. De huidige natuur 
is uiteraard niet geholpen met steriele straatbomen. Als straks de zandspuit 
het terrein ophoogt, worden de muizen en egels gewoon bedolven. Voor die 
tijd willen we daar graag nog even over in discussie u

Door: Aletta de Ruiter
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Tekst: Jaap van Loenen
Foto’s: Jaap van Loenen

Het verschil tussen boom en struik is bij de meeste houtige gewassen al vanaf het ontkiemen 

goed te zien. Zo vormen eiken, esdoorns en populieren al meteen een enkelvoudig stammetje. 

Anders is dat bij bomen als de Perzische ijzerhoutboom (Parrotia) en de  Turkse iep (Zelkova), die 

vlak boven de grond al zijtakken ontwikkelen. Hier is dan nog wel sprake van een korte enkelvou-

dige stam die goed herkenbaar is. Er zijn echter ook planten, die zowel in struik- als in boomvorm 

voorkomen of waar de struik later uitgroeit tot een boom. Hierbij is het onderscheid minder 

duidelijk. Tot deze groep behoort de gele kornoelje.

De kornoelje: zowel struik als boom

Wij kennen twee soorten kornoeljes: de 
gele en de rode, die beide inheems zijn. 
In het wild komen ze voornamelijk voor 

op kalkhoudende gronden in de zuidelijke provincies 
waar ze inmiddels als zeer zeldzaam te boek staan. In 
de noordelijke provincies treffen we ze als cultuurplant 
veel in tuinen en parken en soms in de duinen.

De gele kornoelje (Cornus mas) 
Als hij tijd en ruimte krijgt, groeit de gele kornoelje 
vaak uit tot een boom en kan dan een hoogte van 8 
meter bereiken. Heel vroeg in het jaar, in begin febru-
ari, staat hij in bloei. Dat is lang voordat de bladeren 
ontluiken en omdat de bloempjes vrijwel geen steel-
tje hebben, is het alsof de kale twijgen bloeien. Men 
noemt de gele kornoelje daarom ook wel ‘bloeiend 
hout’.
De vierbladige gele bloempjes zitten in bosjes bijeen.  
Ze hebben vier meeldraden en één stamper, waaron-
der na bevruchting een rode steenvrucht ontstaat ter 
grootte van een kers. Meestal is die pas eind september 
rijp en ook eetbaar. Deze vrucht bevat een zeer hoog 

gehalte aan vitamine C en werd vroeger als genees-
middel gebruikt. Maar de vrucht is ook heel geschikt 
om er jam van te maken.  In pure vorm smaakt hij 
wat wrang. Aan de heldergele kleur van de bloempjes 
dankt de plant zijn Nederlandse naam. 
Een bloeiende gele kornoelje lijkt op afstand veel op de 
toverhazelaar. Die bloeit in dezelfde tijd met eveneens 
kleine gele bloemtrosjes aan kale takken. Dat geeft wel 
eens verwarring, maar de bloeiwijzen verschillen dui-
delijk van structuur en opbouw.

Bijzondere bladeren
Wanneer de bloemen zijn verdwenen en de vruch-
ten nog niet te zien zijn, vormen de bladeren een 
belangrijk herkenningspunt. Ze zijn overstaand en 
kruisgewijs gerangschikt en lijken nogal op die van 
de wegedoorn en de wilde kardinaalsmuts. Daarvan 
zijn de bladranden echter gekarteld en gezaagd en de  
bladeren van de kornoelje zijn gaafrandig. De zijnerven 
zijn niet recht maar buigen wat met de bladrand mee 
naar de top. Een interessant kenmerk is dat, wanneer je 
een blad in de helft doorbreekt, de nerven of liever de 
vaatbundels een brug blijven vormen tussen de beide 
helften. Die zijn daardoor alleen met enige moeite 
te scheiden. De gele kornoelje heeft opvallend lange 
toegespitste bladeren. De bovenkant is iets glanzend. 
Hoewel hij oorspronkelijk niet in de duinen thuishoort, 
is hij toch een kensoort van het zogenaamde ‘Liguster-
verbond’ dat kenmerkend is voor de kalkrijke duinen.  
Hier leven voornamelijk doornachtige struiken zoals 
berberis, duindoorn, egelantier, wegedoorn, kardi-
naalsmuts en wilde liguster samen. 

De rode kornoelje (Cornus sanguinea)
Van de rode kornoelje is alleen de struikvorm bekend. 
Hij dankt zijn naam aan de door de zon rood gekleurde 
twijgen. Soms heeft de gele kornoelje ook wel eens 
een rode twijg, maar meestal zijn die opvallend groen. 
De blaadjes zijn wat kleiner en bijna rond met een 
klein spits topje. Anders dan bij de gele kornoelje ver-
schijnen er pas bloemen als de struik al in blad staat. 

De heel kleine vierbladige witte bloempjes vormen 
tuiltjes of schermpjes. Ze hebben ook één stamper met 
een onderliggend vruchtbeginsel en vier meeldraden. 
Deze plant heeft kleine, zwarte besachtige steen-
vruchten. Vaak is er in het najaar een tweede bloei.

Het hout
Eén van de Engelse namen voor de kornoelje is ‘dog-
wood’. Die naam heeft niets met honden te maken, 
maar is afgeleid van dagger, daggerwood, dolkenhout 
dus. Ook de wetenschappelijke naam Cornus verwijst 
naar hardheid en de gele kornoelje heeft bovendien 
nog de toevoeging  ‘mas’, mannelijk.  Ooit werden er 
bogen van gemaakt.
In latere perioden trof je de plant wel aan bij windmo-
lens. Als er een onderdeel van het (houten) drijfwerk 
moest worden vervangen, had men het hout daarvoor 
bij de hand. Verder leende het zich tot het maken van 
wandelstokken en stelen van gereedschap bijvoor-
beeld van hamers. Door de fijne structuur kan het ook 
voor houtdraaiwerk dienen.

Sierwaarde
Tegenwoordig is de gele kornoelje vooral belangrijk 
om zijn sierwaarde. Vroeg in het jaar al, als de hele 
natuur nog stil lijkt te staan en alles er grauw en leven-
loos uit ziet, verschijnen de helder gele bloemetjes als 
een belofte dat alles weer goed komt. Een van de eer-
ste lenteboden. Alle reden dus om ook deze zeldzaam 
wordende boom een plaats te laten behouden u

Foto boven:

De rode kornoelje bloeit wit als de 
bladeren al aan de struik zitten

Foto links:

De gele kornoelje bloeit geel als er nog 
geen bladeren aan de takken zitten

Foto geheel links:

De gele kornoelje kan uitgroeien tot 
een een boom van 6 meter hoogte
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Internationaal Park 
Het zal duidelijk zijn dat de prioriteit van het bestuur 
en een aantal portefeuillehouders momenteel vooral 
ligt bij de actualiteit van het ‘Internationaal Park’. Deze 
maand nog zal de AVN in goede samenwerking met de 
wijkverenigingen rondom de Scheveningse Bosjes, het 
Van Stolkpark en het Westbroekpark een visie maken 
als reactie op het Ambitiedocument van de gemeente 
dat nu ter inzage ligt. Als AVN zullen we  daarbij zeker 
teruggrijpen naar onze eigen visie op het Haags Bin-
nenduinbos, die we in 2013 hebben gemaakt u

Madurodam
Daarnaast maakt het bestuur zich zorgen over de 
wens van Madurodam om uit te breiden. Ook voor dat 
dossier werken we samen met de wijkverenigingen. 
Madurodam heeft een mediator in de arm genomen, 
die nu met alle belanghebbende organisaties afzon-
derlijk gesprekken wil voeren. De tactiek daarachter is 
duidelijk, maar zal ons niet weerhouden van een geza-
menlijke opstelling. Zowel wijkverenigingen als AVN 
houden vast aan de uitgangspunten van de Gemeente 
Den Haag dat er geen groen geofferd wordt u

Jubileum activiteiten AVN
Volgend jaar bestaat de AVN 90 jaar en het is duidelijk 
dat onze inzet voor het behoud en de verbetering van 
het groen in en om Den Haag onverminderd nodig is. 
Het 90-jarig bestaan zal niet ongemerkt voorbij gaan.  
Het bestuur heeft een aantal plannen, onder andere 

gericht op het beter toerusten van onze portefeuille-
houders.  Daarvoor ontwikkelen we een cursus over 
leefomgeving en natuur, die we niet alleen binnen 
de AVN en andere groene organisaties in en om Den 
Haag zullen geven. Die cursus wil de AVN ook gaan 
aanbieden aan de wijkverenigingen van Den Haag en 
de omliggende gemeenten, gericht op hún portefeuil-
lehouders voor ruimte en groen u

Dank voor extra gift via donatieknop
Hoezeer de inspanningen van de AVN worden gewaar-
deerd blijkt wel uit het feit dat we begin december 
een gift van 4000 euro ontvingen van een particuliere 
gever.  Uiteraard heel veel dank voor deze bijdrage. 
Met dit soort bedragen kunnen we speciale projecten 
financieren. Vooral drukkosten voor het  uitgeven van 
onze eigen gebiedsvisies zijn hiermee gedekt. 
Ook voor ons 90-jarig jubileum in 2016 zullen we extra 
kosten gaan maken. Indien u de AVN met een extra 
gift wilt steunen, dan verwijzen we u graag naar die 
donatieknop op www.avn.nl  U kunt daarmee veilig 
en rechtstreeks storten. Bij voorbaat hartelijk dank u

Zienswijze Duivenvoordecorridor
Alhoewel niet zelf actief, steunt de AVN momenteel 
de actiegroep Duivenvoordecorridor die de plannen 
van de gemeente Leidschendam-Voorburg m.b.t. het 
ontwikkelen van een extra woonwijk in deze groene 
omgeving kritisch tegen het licht houdt. In een vol-
gende Haagwinde leest u meer u

Door: Maarten Smies
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Een initiatief van Agrarische 
Natuurvereniging Santvoorde 

www.anv-santvoorde.nl

Bezoek  kaasboerderij, koestal, melkrobot 
 smalspoormuseum en treintje, 
 verlichte bosroute,
 weilandtocht,
 streekmarkt, live-muziek,
 balenkunst, 
 kinderactiviteiten etc 

Start bij boerderij Den Hollander
Ammonslaantje 40, Wassenaar (parkeren)Fiets mee en stevige schoenen of laarzen aanbevolen

Een andere kijk op 
het boerenleven !!

Toegang gratis


