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Meepraten over de nieuwe Agenda ‘Groen voor Den Haag’

Er komt een nieuw groenbeleidsplan van de 
gemeente aan, de opvolger van ‘Groen kleurt 
de stad’. De burger krijgt hierbij de gelegenheid 

om eigen ideeën aan te dragen. Dat kan via de website: 
hethaagsegroen.nl. 

Het gaat om zes thema’s in relatie tot groen/natuur: 
sport, recreatie, klimaat, natuur, voedsel, en bomen 
en groen in je buurt. Door gebruik te maken van het 
internet hoopt de gemeente ook jongere burgers 
te betrekken bij de ontwikkeling van deze  ‘Agenda 
Groen’. Allereerst verzamelt men de ideeën en com-
mentaren, maar via een moderatie kan er ook een 
discussie volgen waarbij de burger om uitleg wordt 
gevraagd over zijn idee. 

Belangrijk is dat de verhouding tussen inwoners en 
gemeente anders is geworden dan voorheen. Door 
de sociale media zijn we allemaal mondiger gewor-
den en tegelijkertijd gaan we er ook niet meer vanuit 
dat gemeente alles voor de burger moet regelen. De 
gemeente speelt daar op in en kijkt naar burgers en 
belangengroepen in de verwachting dat die zelf actief 
willen participeren bij de uitvoering van het groenbe-
leid. 

Het is nu al duidelijk dat de Agenda Groen zal voort-
bouwen op het fundament dat met ‘Groen kleurt de 

stad’ is gelegd. De AVN heeft dat oude groenbeleids-
plan vorig jaar geëvalueerd en het resultaat daarvan 
gepresenteerd in het Stedelijk Groen Overleg dat de 
groene organisaties vier maal per jaar met de beleids-
ambtenaren voeren. Daarbij hebben we gepleit voor 
continuïteit van de goede opzet van dit groenbeleid. 
We waren zeer tevreden over bijvoorbeeld de instel-
ling van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur die de 
afgelopen tien jaar is geïntroduceerd. Ecologische pro-
cessen hebben tijd nodig en het vraagt dus geduld om 
het groen die tijd te gunnen. 

Het zal onze leden niet verbazen dat wij het initiatief 
van de gemeente om de Agenda Groen samen met 
de inwoners vorm te geven toejuichen. De AVN zal 
daaraan graag een bijdrage leveren. Dit enthousiasme 
betekent niet dat we het stedelijk groenbeleid en de 
uitvoering ervan niet kritisch zullen blijven volgen. 
Een kritische houding die overigens binnen goede 
verstandhoudingen en wederzijds respect wordt uit-
gewerkt.

Dit jaar bestaat de AVN 90 jaar en we stellen vast dat 
onze rol als belangenorganisatie voor de natuur in 
Den Haag en omgeving onverminderd nuttig blijftu  

Maarten Smies
voorzitter
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3200 Hagenaars hebben gereageerd op de plannen voor het Internationale Park, 1800 stuurden ansichtkaarten 

met “Red de Scheveningse Bosjes” en 1400 schreven een eigen reactie. Daar zitten vast veel AVN-leden bij. Nog 

heel veel dank voor uw steun aan de natuur! Kort voor het ter perse gaan van de Haagwinde kwam het heuglijke 

nieuws dat Wethouder Revis heeft geconstateerd dat er onvoldoende draagvlak is voor de uitvoering van het 

conceptplan. De reacties worden verwerkt in een rapportage. Hij schrijft: “Op basis van deze rapportage wil ik 

in gesprek gaan met de stad om te komen tot een gedragen ambitie voor de groengebieden en een bijpassend 

definitief raadsvoorstel”. Maar daarmee is het gevaar voor de Scheveningse Bosjes bepaald niet afgewend: 

Madurodam wil weer uitbreiden.

Madurodam wil weer uitbreiden

Madurodam wilde begin jaren ‘90 
een groot stuk Scheveningse Bosjes 
kappen om uit te breiden. De NRC 

schreef indertijd over “de grootheidswaanzin 
van de miniatuurstad”. De discussie heeft toen 
in totaal zeven jaar geduurd. 
Mooi is dat de bewonersorganisaties, de AVN 
en Madurodam uiteindelijk afspraken maakten 
waarover iedereen tevreden was. Madurodam 
heeft de organisaties zelfs bedankt dat de eer-
dere plannen waren tegengehouden. In plaats 
van een saai, rechthoekig, plat plan kwamen er 
speelse dijken en een groter stadje in een kom 
met groen eromheen, wat de illusie wekt van 
een aparte wereld. De organisaties waren op 

hun beurt blij dat het bos grotendeels werd 
behouden. Dat wordt nu beschermd door het 
‘bestemmingsplan/beheersverordening’, als 
Rijksbeschermd Stadsgezicht, door het Haagse 
groenbeleidsplan, de Boswet en de Flora- en 
faunawet. Een paar jaar later werd het aantal 
parkeerplaatsen uitgebreid op het parkeerter-
rein naast de Bataaf met de belofte van een zo 
groen mogelijke aankleding.

Een paar jaar geleden heeft Madurodam op 
eigen terrein een aantal vernieuwingen door-
gevoerd, precies volgens de afspraken van 20 
jaar geleden. De attracties zijn interactiever 
geworden, je kunt nu eindelijk die brand op de 

boot zelf blussen! Dat was een succes, het aan-
tal bezoekers nam flink toe. Behalve maquettes 
zijn ook andere attracties toegevoegd.

Weer uitbreiden?
Nu wil Madurodam echter verder uitbreiden en 
heeft zijn oog laten vallen op het stuk bos tus-
sen Haringkade en Ver Huellweg. De directeur 
zegt om de paar jaar weer nieuwe attracties 
nodig te hebben om het publiek vast te hou-
den. Hij wil  geen nieuwe maquettes meer maar 
andere educatieve attracties en meer attracties 
overdekt, voor als het slecht weer is.
Gelukkig heeft de gemeente prompt en goed 
gereageerd door het stellen van een aantal 

randvoorwaarden voor uitbreiding: behoud van groen 
in kwantiteit en kwaliteit, openbaarheid ervan, betrek-
ken van omwonenden en belanghebbenden enz. 
Madurodam zegt deze voorwaarden te onderschrij-
ven. Madurodam vroeg daarop de wijkorganisaties en 
natuurorganisaties zoals de AVN om hun uitgangs-
punten en startte een overleg. Dat is nu gaande.
 
Uitgangspunten van AVN en omwonenden 
Voor de natuur zijn zo groot mogelijk aaneengesloten 
groengebieden van groot belang. Goede ecologische 
verbindingen. Dit deel van Den Haag ligt immers mid-
den in de duinenrij en de grote groengebieden dienen 
als verbinding tussen Oost- en Westduinen. Juist het 
stuk achter Madurodam is van belang voor de eco-
logische verbindingen tussen Scheveningse Bosjes 
enerzijds en het Westbroekpark en de Nieuwe Sche-
veningse Bosjes aan de andere kant van het kanaal. 
Het is nu een rustig stuk natuur. Naast vele zangvogels, 
broeden hier ook de buizerd en de bosuil.  Zulke grote 
vogels hebben die rust in een flink areaal juist nodig. 

Beschermd stadsgezicht
Het stuk bos is ook cruciaal voor het Rijksbeschermd 
Stadsgezicht. Wie kent niet het zicht vanaf de Tel-
dersweg op de prachtige waterpartij met haar monu-
menten en het groene decor er omheen? Waar je een 
breed, onaangetast uitzicht hebt en Madurodam nu 
niet is te zien. Ook de fiets- en wandelroute langs de 
Haringkade richting Scheveningen is schitterend met 
aan de ene kant het kanaal met futen en duikeendjes 
en de groene boshelling aan de andere kant. De vele 
gebruikers genieten daar dagelijks van op weg naar 
school en werk.

Uitbreiden op eigen terrein en ondergronds
Wij willen daarom het bosperceel behouden. Wij stel-
len Madurodam voor uit te breiden door het eigen 
terrein maximaal te gebruiken. Je ziet daar bijvoor-
beeld een aantal grote loodsen voor onderhoud en 
hoveniers, en een parkeerterrein voor de werknemers. 
Ook het versteende voorterrein en het parkeerterrein 
voor bussen en bezoekers kan beter benut worden. Die 
ruimte kan zelfs meervoudig gebruikt worden door 
ondergronds te gaan. Dat kan gefaseerd, Madurodam 
hoeft dan niet dicht tijdens de vernieuwing.

De eerste voorstellen van Madurodam
Madurodam heeft een ingenieursbureau gevraagd 
om voorstellen te maken en die dan te toetsen aan 
de eigen wegingscriteria. De presentatie van de eerste 
‘oplossingsrichtingen’ was teleurstellend. Helaas heeft 
het bureau niet begrepen waar het de organisaties om 
gaat, behoud van het bos en het bestaande stadsge-
zicht. Toevoegen van groen op het terrein van Madu-
rodam zelf of op het voorplein weegt absoluut niet op 
tegen het verlies van habitat voor flora en fauna, de 
kap van oude bomen, de verbreking van de ecologische 
verbindingen, de versnippering van het bos, of de ver-
nietiging van het beschermd stadsgezicht. 
Wij hebben in het eerste overleg onze teleurstelling 
uitgesproken. Het overleg krijgt een vervolg. Wij heb-
ben Madurodam gevraagd om een mix van oplos-
singen op het terrein zelf of op het voorterrein uit 
te werken. Om het meest bosvriendelijk alternatief. 
We willen geen verdere versnippering van de Sche-
veningse Bosjes. Het is niet aanvaardbaar om daar 
telkens weer nieuwe stukken vanaf te knabbelen ! u

Door: Caroline de Jong 
Foto: Google Earth Het bos achter Madurodam heeft een 

dichte structuur van jonge en oudere 
loofbomen. Het is na de oorlog opnieuw 
aangeplant nadat de bezetter het 
duin met het uitzichtpunt van de 72 
trapjes heeft afgegraven en het daar-
naast gelegen sparrenbos gekapt.

kaart: Google Maps
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Kanaal naar Scheveningen rond 1860Stadsverdichting versus groene parel
In de Structuurvisie van 10 jaar geleden zette de gemeente Den Haag al in op een stadsverdichting 

voor 37.500 extra inwoners. In het nieuwe beleid ‘Ruimte voor de Stad’ wordt gekeken naar alle 

ongebruikte locaties. Zowel lege kantoren als lege plekken. Waar kan er nog gebouwd worden in 

de stad ? “Liever niet in groene pareltjes”, zeggen bewoners en ook de AVN.

Afgelopen winter werden omwonenden van de 
Daal en Bergselaan geïnformeerd over bouw-
plannen van een projectontwikkelaar die de 

open kavel tussen de Bergkerk en de Ranonkelweg 
graag wil volbouwen met een luxe appartementen-
complex. ‘Bloem en Daal’ heet het plan toepasselijk. 
Het stuk grond ligt aan de rand van het sportcomplex 
Stokroosveld en heeft tot op heden een groene invul-
ling met een wilgenbosje.
Zolang het winter was, kon de groene waarde van het 
bosje niet goed worden ingeschat. Tijdens een presen-
tatie in januari gaf de wijkvereniging wel een overzicht 

van de groene structuren in de wijk. Daarbij werd al 
duidelijk dat dit bosje een groene steppingstone in 
de verbinding tussen de Bosjes van Pex en het Rode 
Kruisplantsoen is. Aan de AVN werd gevraagd om de 
natuurwaarde van het bosje te bepalen. 
Eind februari was het koud maar zonnig en besloten 
de eerste vogels dat het al voorjaar was. Om half drie 
in de middag was een orkest van mezen, kauwen, dui-
ven, parkieten, eksters, zanglijster, merel en een heg-
genmus al volop aan het stemmen. En dan moeten de 
trekvogels nog arriveren.

16 verschillende broedvogels
Op een oppervlak van 60 bij 30 meter (1800 m2) schat-
ten we mogelijkheden voor 16 verschillende broed-
vogelsoorten. Het bosje heeft namelijk veel dichte 
onderbegroeiing en vrij veel klimmende hedera in de 
bomen. De kwaliteit van het gebied zit overigens in de 
combinatie van groen en de rust die er heerst. Aan drie 
zijden omringd door een sloot en aan de achterzijde 
een hek, is de kans op verstoring minimaal. Geen hond 
die er doorheen kan rennen. Dit soort bosjes midden in 
de stad heeft een reservaatfunctie.
Het was reeds gekwalificeerd als groene steppingstone, 
maar nu ook nog als hoog kwalitatief verblijfsgebied 
voor vele beschermde diersoorten. Ons advies aan de 
wethouder is om hier niet te gaan bouwen u

Door: Aletta de Ruiter

en Adri Remeeus

Tussen 1830 en 1862 werd het Kanaal naar Sche-
veningen gegraven. Oorspronkelijk bedoeld om 
Den Haag een verbinding met  zee te geven. De 

exploitanten van de Scheveningse badhuizen hielden 
dat plan tegen omdat het kanaal ook zou gaan dienen 
om het vuile grachtenwater uit Den Haag te lozen. Dat 
was in de 19e eeuw nog een open riool. Het kanaal is in 
twee delen gegraven. Het eerste deel tot halverwege 
de Kanaalweg tussen 1830 en 1834. Het laatste stukje, 
tot aan de voet van het Seinpostduin, werd voltooid 
tussen 1852 en 1862. Daar kreeg Scheveningen een bin-
nenhaven.
Op bijgaand schilderij zien we de aanleg van het 
kanaal rond 1860. Het betreft hoogstwaarschijnlijk de 
tweede fase van de aanleg (verbreding) ter hoogte van 
de Kogelenberg, een duin dat in 1942 is afgegraven. 
Deze duintop was onderdeel van een groot parabool-
duin dat in de negentiende eeuw voor de aanleg van 
het kanaal moest worden doorgraven. Dat deed men 

in de natuurlijke kerven van het duin. De datering is 
vast te stellen aan de hand van de gebouwen die we 
op de achtergrond zien. De Scheveningse stelling-
molen de Vriendschap dateert uit oktober 1837, hij is 
afgebrand in 1861. Aan de horizon zien we Paviljoen 
Von Wied dat gebouwd is in 1827 en nog verder het 
Stedelijk Badhuis uit 1828 dat in 1856 werd uitgebreid 
met twee extra vleugels. Die aanbouw zien we ook 
op de afbeelding. Het schilderij kwam dus tot stand 
tussen 1856 en 1861.

Achter het kanaal zien we een vlakte waarop schapen 
grazen. Hier werden ook netten geboet en ontstond 
door de lichte bemesting met visafval in de loop der 
tijd een zeedorpenlandschap met een bijzondere flora. 
Het is de plek waar tegenwoordig het Westbroekpark 
ligt. Deze vlakte ontstond door de zuidwesten wind 
tussen het dorp Scheveningen en het enorme para-
boolduin en is typisch voor kustdorpen u

Schilderij van Hermanus Welsink 
“Vinkenbaan op de Beerepoot”

illustratie uit boek “Roman-
tisch wonen in de stad” van 
A. Landheer-Roelants

Saiilant detail: de schilder heeft het 
schilderij gedateerd op 1866. Volgens 
zijn gegevens is dit een weergave 
van de huurgrond De Beerepoot, in 
het kadaster vermeld als bouwland 
en vinkenhuisje. De Beerepoot lag in 
1866 echter ter hoogte van De Witte 
Brug, terwijl de voorstelling een stuk 
verder naar het Westen is getekend.
Wat ook opvalt, is dat het dorp Sche-
veningen op het schilderij te ver naar 
het noorden ligt. 
Hoogstwaarschijnlijk de vrije inter-
pretatie van de kunstenaar. ! .

Historie

Door: Aletta de Ruiter

Voor meer informatie zie www.avn.nl
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Sinds dit jaar heeft Nederland een nationale vogel, namelijk de grutto (Limosa 

limosa) een weidevogel bij uitstek. Via het programma Vroege Vogels, dat tien 

vogelsoorten nomineerde, viel de keuze - met ruim een kwart van de 40.000 

uitgebrachte stemmen - op de grutto !

De grutto behoort, net als wulp, kievit, scholek-
ster en tureluur tot onze bekendste weidevo-
gels. Van maart tot en met juni geven ze kleur 

en vooral geluid aan de weidegebieden. Vanwege zijn 
opvallende gedrag wordt de grutto ook wel de koning 
van de weidevogels genoemd. 

Na hun overwintering in West-Afrika komen de eer-
ste grutto’s eind februari terug in ons land. Allereerst 
strijken ze neer in moerasgebieden om zich vol te eten 
en om in goede broedconditie te komen.  De lange reis 
heeft namelijk veel energie gekost.  Maar dan, rond 
half maart, zoeken de gevormde paartjes het weiland 
op en dat kan met veel ophef gepaard gaan.

De koning laat zich gelden
De grutto laat zich in de broedtijd niet onbetuigd. 
Dat begint al in de periode voorafgaande aan het leg-
gen van eieren. Een zangvogel zingt zijn liedje nabij 
het nest maar bij de grutto werkt dat anders. Luid 
zijn eigen naam roepend, vliegt hij rond boven zijn 
leefgebied. Soortgenoten voegen zich bij hem en zo 
kan het gebeuren dat een groepje van acht of soms 
meer grutto’s luid roepend het luchtruim doorklieft. 
En ineens is dat afgelopen; de groep valt uiteen en elk 

paar landt op zijn eigen plek. Het mannetje accentu-
eert dat door direct na de landing de vleugels opgesto-
ken te houden; de witte onderzijden ervan wapperen 
even als vlaggetjes in het land.  Het is een spektakel 
dat ook in de omgeving van Den Haag goed waar te 
nemen is, met name in april. Neem het fietspad dat 
dwars door de Duivenvoordse-Veenzijdse polder loopt 
en posteer u op de brug over de Veenwatering. Succes 
gegarandeerd.

Tijd voor de jongen
De jongen van de grutto behoren tot de nestvlieders. 
Als zij uit het ei zijn, gaan zij vrijwel direct zelfstandig 
op zoek naar voedsel als kleine insecten en spinnetjes. 
Lekker makkelijk voor de oudervogels, zou je denken, 
maar zo werkt het niet. De ouders hebben namelijk 
hun handen vol aan het grootbrengen van de jongen. 
Zij moeten hen bescherming bieden tegen opdringe-
rige koeienpoten, tegen roofvogels en roofdieren en 
eigenlijk ook tegen menselijke activiteiten als maaien. 
Vooral dat laatste is een schier onmogelijke taak. 

De grutto in zwaar weer
Broedden er rond 1975 nog zo’n 130.000 paartjes 
in Nederland, dat aantal is inmiddels gedaald tot 

enigszins, maar het is toch echt vijf voor twaalf!

Wat moet er gebeuren?
Staatssecretaris Van Dam heeft de verkiezing van de 
grutto tot nationale vogel aangegrepen om met een 
nieuw plan van aanpak voor de bescherming van wei-
devogels te komen.  Details zijn nog niet bekend, maar 
het zal natuurlijk een breder plan worden dan alleen 
voor de grutto.  Want ook andere weidevogelsoorten, 
vogels van akkerranden en een fors aantal bijen-, 
libellen- en vlindersoorten hebben het zwaar in het 
huidige agrarische landschap. Een alles omvattende 
insteek heeft dus de voorkeur. En daar zijn kansen voor.
Gelukkig heeft het Europees parlement de voorgeno-
men afzwakking van onze natuurwetgeving geblok-
keerd. Twee belangrijke natuurwetten, de vogel- en de 
habitatrichtlijn blijven intact en die richtlijnen zullen 
de kaders moeten vormen waarin een totaal bescher-
mingsplan geworteld moet zijn. Met alléén een sloot-
rand hier, een akkerrand daar en wat nestkasten zijn 
we er niet. 

Slechts een intensieve samenwerking tussen beheer-
ders, boeren, onderzoekers en vrijwilligers kan het tij 
keren en er hopelijk voor zorgen dat ook in de ver-
dere toekomst weidevogels floreren in een omgeving 
waarin de boer rendabel kan blijven werken. De sub-
sidie die Van Dam nu geeft om de koeien al in april 
het land op te sturen, zal voor de grutto in ieder geval 
verkeerd uitwerken u

Onze nationale weidekoning bedreigd

Door: Adri Remeeus

30.000. Een afname met liefst 75% in 40 jaar tijd! En 
die afname gaat nog steeds door, ondanks de inspan-
ningen van veel  boeren en vrijwillige weidevogelbe-
schermers om het tij te keren.  Zij doen dat door het 
inrichten van vochtige weidegebiedjes met plasdras 
en het niet maaien van slootranden.  Helaas blijkt dat 
toch onvoldoende soelaas te bieden. 
Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat de achteruit-
gang wordt veroorzaakt omdat er onvoldoende jongen 
groot komen, zelfs te weinig om de huidige populatie 
op peil te houden.  Grootste oorzaak van de kuiken-
sterfte is het inzaaien van de weilanden met Engels 
raaigras. Door de monocultuur van één grassoort 
zijn er veel minder insecten voor de kuikens aanwe-
zig. Bovendien wordt het gras vaak  vier keer per jaar 
gemaaid om de voorraad wintervoer voor de koeien 
aan te vullen. Maaien is niet alleen een rechtstreekse 
bedreiging voor de kuikens, daarmee verdwijnt tevens 
de dekking en worden de jongen een makkelijke prooi 
voor roofdieren. De beste broedresultaten worden 
daarom behaald op weilanden met veel verschillende 
grassoorten waar laat gemaaid wordt.

Rampjaren
Landelijk waren 2014 en 2015 rampjaren voor de grutto, 
met een veel te lage jongenproductie. Dat kwam 
ook door het droge voorjaar waarin weinig voedsel 
beschikbaar was. Het feit dat de ouderparen (grutto’s 
kunnen 10 jaar oud worden) trouw blijven terugkeren 
naar hun broedplaatsen maskeert die achteruitgang foto: Carl van ‘t Oever
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Op meer en meer plekken in Den Haag is de Japanse Duizendknoop te vinden.

Op het eerste gezicht een mooie plant. Heldergroene steel met rode vlekjes 

en aan de takken ellipsvormige bladeren. Een hele groep van soms wel mans-

hoge stengels is een fraai gezicht. Maar schijn bedriegt. Deze plant behoort 

tot de zogenaamde invasieve exoten, planten en dieren die van elders hier 

expres of per ongeluk zijn gebracht. En die het dan zo goed doen dat de 

inheemse soorten er door verdrukt kunnen raken.

In het geval van de Japanse duizendknoop is dat 
in extreme vorm waar te nemen. Waar deze plant 
verschijnt, verdwijnen andere plantensoorten. 

Bovendien wordt de plant door in Nederland levende 
insecten niet als voedselplant gebruikt. Daardoor is 
een veld met Japanse duizenknopen soortenarm.

Schade door wortelstokken
Er is nog een ander probleem met deze plant. Net als 
bamboe groeit hij via wortelstokken. Bij de Japanse 
duizendknoop is de groeikracht zo sterk dat ze makke-
lijk door scheuren en spleten in steen en beton groeien 
en op deze manier gebouwen, wegen en dijken ernstig 
kunnen beschadigen.

Deze woekeraar is niet alleen in Nederland een pro-
bleemplant geworden. Ook in Engeland zorgt hij voor 
veel schade aan gebouwen en kerkhoven. Verder ver-
spreidt de soort zich erg makkelijk langs spoorbanen. 
Het zaad lift mee met treinen en daardoor verspreidt 
hij zich steeds makkelijker door heel Europa. Inmid-
dels wordt de plant internationaal tot de 100 meest 

invasieve exoten gerekend en gezien als een serieuze 
bedreiging voor de inheemse biodiversiteit.

Bestrijding niet eenvoudig
De bestrijding van Japanse duizendknoop is niet een-
voudig. Een enkele keer maaien en weghalen van het 
maaisel of het met wortel en al verwijderen van de 
plant is geen duurzame oplossing. De kleinste resten 
van wortels of stelen groeien direct uit tot nieuwe 
planten en de wortels reiken metersdiep. De wortel-
stokken kunnen zich tot 7 meter zijwaarts vertakken.
In Nederland wordt her en der een intensief maaibe-
heer van meerdere maaibeurten achter elkaar gevoerd 
en in enkele Nederlandse gemeenten worden geiten 
en varkens ingezet om de planten kort te houden in de 
hoop dat hij door uitputting dood zal gaan. 

In het buitenland wordt geëxperimenteerd met 
natuurlijke bestrijdingsmiddelen maar daar moet 
nog veel onderzoek naar worden gedaan. In Engeland 
heeft men uitgerekend dat een totale uitroeing van 
de Japanse duizendknoop uitkomt op meer dan 2 mil-

jard euro. En om het nog erger te maken: tot voor kort 
waren alleen vrouwelijke exemplaren van de duizend-
knoop bekend maar sinds een paar jaar zijn ook man-
nelijke planten in Nederland aangetroffen waardoor 
via de zaden een nog snellere verspreiding mogelijk 
is geworden.

Uw hulp gevraagd
De gemeente Den Haag heeft nog geen beleid om deze 
invasieve exoot aan te pakken. De groeiplaatsen zijn 
nog beperkt. Maar juist om die reden is het belangrijk 
dat er in een vroeg stadium aandacht aan gegeven 
wordt. De AVN wil dit wel onder de aandacht bij de 

beleidsmakers brengen. Daarbij kunnen wij uw hulp 
gebruiken. U kunt uw waarnemingen van de Japanse 
duizendknoop doorgeven via www.avn.nl zodat wij 
een beeld krijgen waar deze plant precies groeit. Kijkt 
u dan vooral op ruige plekken die niet regulier onder-
houden worden. En houd er rekening mee dat de plant 
op voedselrijke grond veel hoger groeit dan op bijvoor-
beeld schraal duinzand.

Met uw meldingen kunnen wij een overzichtskaart 
maken. Hopelijk kan dat bijdragen aan een effectieve 
bestrijding u 

De Japanse duizendknoop een exotische woekeraar

Door: Tim de Frel

Foto linkerpagina:

Bouwkundige schade ontstaan 
door ongeremde groeikracht 
van de wortelstokken.

Verspreidingskaartje van Japanse 
duizendknoop in Nederland 2015

Foto deze pagina:

De Japanse duizendknoop bloeit 
rijkelijk met zoet geurende 
witte bloemtrossen. Insecten 
profiteren wel van de nectar.
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Kaart uit 1895,  collectie A. Landheer-Roelants

1900, Kogelenberg met 72 trapjes

Collectie A. Landheer-Roelants

Waterpartij  1904,    Collectie R. de Zwart

In de Scheveningse Bosjes 1903,    Coll. A. Landheer-Roelants

Als we straks opnieuw plannen maken om de Scheveningse Bosjes te renove-

ren, dan mogen we de historie niet uit het oog verliezen. Zoals we voorzichtig 

omgaan met de landschapsarchitectuur van onze landgoederen uit voorbije 

eeuwen, zo moeten we ook respectvol acteren bij het herstel van het bos 

tussen Den Haag en Scheveningen. Landschap en cultuurhistorie gaan hier 

immers hand in hand.

Op de website van de gemeente staat nage-
noeg niets meer over de bijzondere geschie-
denis van de Scheveningse Bosjes. Daar-

over heeft historica Anneke Landheer-Roelants veel 
geschreven. Over het ruige gebied tussen Schevenin-
gen en Den Haag met woeste duinen. Hoe Huygens 
het initiatief nam voor de Scheveningseweg er door 
heen als verbinding van Den Haag met het dorp Sche-
veningen, met rijen bomen erlangs en dijken tegen het 
stuiven. Hoe Cats veel bomen en struiken plantte op 
zijn buitenplaats Sorghvliet. Over de ‘Bataafse boer’ 
die aan de overzijde akkers aanlegde en ook bomen 
plantte.
Toen de kroonprins in 1837 de gemeente vroeg om 
het gebied aan hem in erfpacht uit te geven, beseften 
de Hagenaars hoe gehecht zij waren geraakt aan dit 
wandelgebied. Daarop besloot de gemeente het te 
verfraaien tot een echt wandelbos. 
Tussen 1866 en 1872 zijn op aandringen van toenma-
lig wethouder Ver Huell duizenden bomen geplant, 
meest eiken. Ook het bochtige padenpatroon en de 
waterpartij zijn toen aangelegd. Later werden op de 
toppen dennen aangeplant om het stuiven tegen te 
gaan. Sindsdien bleef het een zeer populair wandel-
gebied, geliefd bij de schilders van de Haagse school, 
beschreven door Couperus, en het onderwerp van tal-

loze briefkaarten gestuurd door heel gewone bewo-
ners van Scheveningen en Den Haag.
In de oorlog is een deel van het bos door de Duitsers 
gekapt voor de tankgracht en het schootsveld van de 
Atlantikwall. Ook verkleumde Hagenaars die hout 
nodig hadden, kapten veel bomen. Om militaire rede-
nen werd het bekende uitzichtpunt De Kogelenberg 
met de 72 trapjes afgegraven. Dat lag aan de Haring-
kade, achter Madurodam. Na de oorlog zijn de Sche-
veningse Bosjes snel herplant, met hulp van onder 
andere schoolkinderen. Nu is het na 70 jaar weer een 
echt bos geworden. 

Resterende oude bomen
Wat er aan bos van voor de Tweede Wereldoorlog nog 
over is, staat aan de Scheveningse kant. De eeuwen-
oude eikenstoven en de 100-jarige dennen van het Bel-
vedèreduin. En veel mooie oude bomen op Sorghvliet, 
langs de Scheveningseweg en de Haringkade. 
Helaas zijn er na de oorlog opnieuw aanslagen op de 
bosjes gepleegd: de aanleg van de Teldersweg die de 
Bosjes doormidden splitste, de bouw van het Prome-
nadehotel in een stuk bos dat nog overeind was geble-
ven. Andere aanslagen werden verijdeld, de aanleg van 
een urnentuin en een aula, een Indisch herinnerings-
centrum en een hoteltoren naast het Promenadehotel.

Door: Caroline de Jong

De Cremerbank 1906,    Collectie R. de Zwart

Scheveningse Bosjes als romantisch bos
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Een bos beheren kost geld. Sinds de recessie moet Staatsbosbeheer (SBB), 

beheerder van het Haagse Bos, bezuinigen. Tegelijk met het dichtdraaien 

van de geldkraan moeten de bosbeheerders creatief gaan denken om meer 

inkomsten uit het bos te halen dan  houtverkoop alleen. Beleidsmatig was 

er al een duidelijke inzet om de recreatie te bevorderen.  De Gebruikersgroep 

Haagse Bos (GHB) werd onlangs geconfronteerd met een particulier project 

om in het Haagse Bos een commercieel klimbos te exploiteren.

De bedoeling is dat een particuliere exploitant 
in een deel van het bos door de kruinen van 
de wat zwaardere bomen een parcours van 

nogal instabiele verbindingen gaat aanleggen waar 
de jeugd en sportieve vaders en moeders hun behen-
digheid en moed kunnen tonen.  De verbindingen van 
touwbruggen in de bomen worden zodanig aange-
bracht dat ze de groei van de bomen niet belemme-
ren. Er ontstaat geen schade aan de bomen. Het is ook 
niet de bedoeling dat toeschouwers het bos inlopen 
om de klimmers aan te moedigen. Dat is een strikte 
voorwaarde van SBB. Uiteraard zijn er flinke kosten 
verbonden aan deze uitdaging. Reserveren en betalen 
geschiedt per internet. Voor deelname moet vooraf 
gereserveerd worden. Het wordt geen kermisattractie 
met rijen wachtende mensen. Het hele gebeuren zal 
moet plaatsvinden onder toezicht van instructeurs. 
 
Gebruikersgroep
Naar aanleiding van een (niet uitgevoerd) plan uit 
1998 toen de gemeente Den Haag het Haagse Bos 
had uitverkoren om in te richten als ‘Central Park’, 
besloot eigenaar SBB om de gebruikers van het bos 

te betrekken bij deze besluitvorming. Sindsdien is er 
een gebruikersgroep die enkele keren per jaar wordt 
geraadpleegd.  Het gaat om individuele bezoekers van 
het bos die kritisch mogen meedenken en beslissen 
over het beheer en beleid. De deelnemers zijn uitge-
kozen op hun manier van gebruik. Natuurliefhebbers, 
hardlopers, ouders van spelende kinderen, hondenuit-
laters etc. 
Aangezien de meesten gewoon een bos willen waar je 
de hectiek van de stad even achter je kunt laten, werd 
de vraag over het klimbos door de meerderheid direct 
gepareerd met een hartgrondig “nee”. Zo’n sportspek-
takel in het leefgebied van gaaien, kraaien, eksters, 
duiven maar ook buizerden en wespendieven maakt 
uiteraard een behoorlijke inbreuk op de natuurbele-
ving. 

Meedenken
Een kleine minderheid van de groep vond dat we met 
SBB moesten meedenken en kwam met een locatie-
voorstel dat tegenover de Robin Hood speelplaats 
ligt. De voorwaarden zijn, dat er geen onderbegroei-
ing aanwezig is en er geen stinsenplanten groeien en 

er moeten uiteraard voldoende stevige bomen staan. 
Wat de voorwaarden voor de ideale locatie van de 
uitbaters zijn heeft de groep niet meegekregen. Wel 
kwam er bij een volgende vergadering een afwijzing 
van de kandidaat-exploitant; de bomen op deze plek 
zouden niet geschikt zijn. 

Ecologisch meest interessante plek
Een locatie die voor hen wel geschikt was, werd glo-
baal ingetekend: dwars over het ecologisch meest 
interessante deel van de anti-tankgracht. Dit is het 
veiligste rustgebied voor eenden, meerkoeten, water-
hoentjes en de ijsvogel. De ruige zuidoever is tevens 
het belangrijkste broedgebied van zwartkop, tuinflui-
ter, roodborst en winterkoning. De noordoever is een 
in verval verkerend populierenbos met wat beuk en 
esdoorn. Vooral de restanten van deze vervallen popu-
lieren zijn de beste broedplek voor holenduif, boom-
kruiper en grote bonte specht. Ook de mezen hebben 
daar goede holtes, maar kiezen meestal voor de veilige 
nestkastjes.
In het zuidelijk deel van de gewenste locatie is boven-

dien een in 1948 aangeplant  gevarieerd bos  met es, 
esdoorn, zwarte els, haagbeuk, iep en linde opgeno-
men. Een foerageerparadijs voor boomkruipers, mezen 
en boomklevers. Verder levert de schaars begroeide 
bosbodem een goed muizenbiotoop en dat trekt weer 
de aandacht van de buizerd. Het noordelijk deel van de 
ingetekende locatie is een 65 jarig beukenbos. 

Eerst ervaringen bekijken
Om de effecten van deze interactie in te schatten gaat 
de ecologisch medewerker van Staatsbosbeheer kijken 
hoe twee reeds in gebruik zijnde klimtuinen in Neder-
land functioneren en wat het effect is op de natuur. 
De vraag is: wie is de grootste opportunist: de vogel 
of de mens?

Voorlopig is er nog geen besluit genomen, de gebrui-
kersgroep blijft vooralsnog zeer kritisch over deze 
plannen u

De auteur is ornitholoog en sinds 1998 lid van de  
Gebruikersgroep Haagse Bos.

Klimattractie in het Haagse Bos?

Door: Frederik Hoogerhoud

Voor meer informatie over klimbossen: www.klimbos.nl

Elders in Nederland vinden we klimbossen in:

Veluwe, Apeldoorn. Gooi- Eemland,

Brabantse Wal, Achterhoek

Amsterdamse Bos en Kralingse Bos

Foto boven:

De Anti-tankgracht in het Haagse Bos  
is een relict uit WO II. Nu broedplaats 
voor vele vogels inclusieg de ijsvogel. 
Foto: Frederik Hoogerhoud
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In de jaren tachtig van de vorige 
eeuw was de Koekamp tegenover 
het CS al voor publiek ontsloten via 
bruggetjes over de vijver. 
Foto: C.L. van Pelt (1983)

Koekamp: quo vadis?
Quo vadis? of wel: Waar gaat gij heen? Dat klinkt deftig maar de Koekamp 

vormt wel een heel bijzonder stukje Den Haag en dat verdient deftige woor-

den. Ziet u die zwanen daar zwemmen? Nergens zo deftig als daar.

Toen het station van Den Haag Centraal nog 
niet was gemoderniseerd lag de hoofduitgang 
in het verlengde van de rails. De reiziger arri-

veerde op een immens plein en zag uit op een riante 
groene ruimte: de Koekamp met aan de horizon het 
Malieveld. Wat een joyeuze entree, welke stad kon 
daaraan tippen?

Negatieve belevingswaarde ?
Nu is de hoofdingang van het station negentig gra-
den gedraaid en prompt moppert de gemeente dat 
‘de belevingswaarde sterk te wensen overlaat’. Dat 
het aan zichtlijnen ontbreekt. En dat de toegang naar 
het groen van de Koekamp vanaf de Bezuidenhoutse-
weg wordt gehinderd door onder andere een water-
partij. Nu is die waterpartij een ontwerp van de alom 
geprezen landschapsarchitecten Zocher. Dat is dus 
historisch erfgoed en moet in stand worden gehou-
den. De gemeente spreekt van een ‘kruip door sluip 
door route’ richting Malietoren. Met excuus, ook dat 
is een ontwerp van Zocher, een romantisch pad langs 
de zuidelijke oever van de waterpartij. Als dit zo in een 
brief staat, dan is er meer aan de hand. Men wil iets... 
maar wat?
Inderdaad, zowel de gemeente Den Haag als eigenaar 
van Koekamp en Haagse Bos Staatsbosbeheer broeden 

op plannetjes. Men wil de toegangen vanuit de stad 
monumentaler maken, maar hoe dat zou moeten is 
nog niet bekend. Het Koningin Julianaplein moet ver-
bonden worden met de Koekamp. Maar tegelijkertijd 
zijn er ook plannen om op dit plein een hoog L-vormig 
gebouw neer te zetten waardoor er vermoedelijk maar 
een klein pleintje overblijft. 
Het terrein van de Koekamp is een Zocher-ontwerp 
en bestaat juist uit een rondgang die gerespecteerd 
moet worden. Die romantische rondgang is heden ten 
dagen nog steeds goed te bewandelen, alleen bij de 
Utrechtsebaan is het verre van aantrekkelijk. Die baan 
ligt als een enorme barrière dwars voor het Haagse 
Bos. 

Meedenken
Als we nu eens positief meedenken om de groene 
verbinding met het Haagse Bos weer te verbeteren? 
Achter de Malietoren is nog ruimte voor een groene 
overkluizing. Helaas wordt daar niet over gerept in de 
nieuwe plannen. Wel spreekt SBB over het neerzetten 
van een horecagelegenheid aan het eind van de Koe-
kamp. Op zich zou op het einde van de Koekamplaan-
laan achter het werkterrein van SBB best ruimte zijn 
voor een etablissement. Bereikbaar via bruggetjes 
en een slingerpad om achter de boswachterswoning 

langs weer aansluiting te krijgen op het Zocherpad 
rond de vijver. Dan komt de wandelaar toch binnen de 
Koekamp en krijgt hij extra zicht op bijvoorbeeld de 
herten, maar verstoort hij niet.

Ervaring met brandstichting
In de jaren tachtig van de vorige eeuw is er al eens een 
dergelijk openbaar pad geweest binnen de Koekamp. 
Er was toen een theehuis met rieten dak aan de rand 
van de hertenwei. Dat theehuis was helaas geen lang 
leven beschoren omdat het ten prooi viel aan brand-
stichting. De boswachterswoning, die toen eveneens 
een rieten dak had, ontsnapte ternauwernood aan 
overspringende vonken. Daarna sloot SBB het publiek 
weer angstvallig buiten het terrein. 

Hagenaars zijn er dol op
Zolang er nog geen concrete plannen openbaar zijn, 
is het moeilijk om commentaar te geven. Het is wel 
jammer dat in het recente gemeentelijke schrijven 
heel negatief wordt gedaan over de huidige belevings-
waarde van de Koekamp en het Malieveld. Zowel in 
de brief als in een extern onderzoekrapport wordt dat 
schromelijk overdreven. Vanaf de stad aan de kant van 
het Koningspark en vanaf de Boslaan evenwijdig aan 
de Koekamplaan heeft men nu onbelemmerd zicht op 
de herten. Aan de zuidzijde langs de grote vijver zijn 
talloze vogelsoorten te zien. Indien de oevers volgens 
het advies weer kaal gezet zouden worden dan krijgen 
nestelende watervogels in ieder geval geen kans meer 
om daar te broeden. 

Respect voor de historie, respect voor het Zocherplan, 
respect voor de natuur en respect voor de ervaringen 
uit het verleden. Dat zijn de uitgangspunten die ik 
vanuit de AVN wil aandragen. De rondgang verbete-
ren  ten behoeve van wandelaars is een goed streven 
maar dan wel rondom en niet dwars door de Koekamp. 
Het negatief benaderen van dit kostelijk gebied moet 
uit den bozen zijn. Het is, op wat onderhoud na, een 
heerlijk oord en de Hagenaars zijn er dol op u 

Door: Joost S.H. Gieskes

De Hertenstal, een informatiecen-
trum en theehuis in de Koekamp 
dat in ca 1985 door brand verwoest 
werd.  Foto: C.L. van Pelt (1983)
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Kastanjebloedingsziekte
Onlangs kreeg de AVN vragen van omwonenden over de bomen op het 

Koningsplein. Hier staan onder andere veel mooie paardenkastanjes waarvan 

er twee gemerkt waren met een groen kruis. Waarom waren deze bomen nu 

gemerkt en wat houdt dit verder in? Een korte schouw ter plaatse bevestigde 

het vermoeden, dat ze zijn aangetast door de kastanjebloedingsziekte (KBZ) 

en om die reden gekapt moeten worden.

De KBZ is een relatief nieuwe boomziekte die 
in 2002 voor het eerst in Nederland is gesig-
naleerd. Al snel bleek dat de ziekte zich in 

rap tempo verspreidde en in 2004 was ook Den Haag 
bereikt. Op dat moment was nog niet bekend, wat de  
oorzaak van deze schadelijke aantasting is. Er werd 
een landelijk onderzoek ingesteld. Na jaren intensief 
onderzoek bleek de boosdoener een bacterie te zijn.

Het ziektebeeld
Het meest opvallende kenmerk van de ziekte is het 
vrijkomen van een oranjekleurig vocht dat op verschil-
lende plaatsen op stam en dikke takken door de schors 
naar buiten dringt. Na enkele dagen droogt dit vocht 
op tot een zwarte korst. Daarna kunnen scheuren in 
de bast ontstaan en stukken schors afvallen. De bac-
terie veroorzaakt vaak een verzwakking van vitaliteit 
waardoor de boom gevoelig wordt voor secundaire 
aantastingen door zwammen. De oesterzwam en het 
fluweelpootje zijn dan de bekendste soorten. 
De afnemende vitaliteit vertaalt zich doorgaans in het 
kleiner worden van het blad of het plotseling afster-
ven van het blad tijdens het groeiseizoen. Daarnaast 
gebeurt het regelmatig dat een reeds verzwakte boom 

in het voorjaar nog wel iets uitloopt, maar dan al snel 
stopt met de groei. Het ziektebeeld manifesteert zich 
in veel verschillende vormen.

Toename van de ziekte
 Sinds 2004 zijn er in Den Haag al honderden kastan-
jes aan de KBZ bezweken. En dit proces is nog niet 
gestopt. Alhoewel de jonge kastanjes vaak gevoe-
liger zijn voor de bacterie, vallen er ook regelmatig 
volwassen exemplaren uit door de ziekte. Zo staan er 
in de singeltaluds van de Maartensdijklaan prachtige 
dubbelbloemige paardenkastanjes van ruim 60 jaar 
oud. Sinds twee jaar zijn hier al enkele exemplaren 
aan de ziekte bezweken en op dit moment zijn weer 
drie bomen gemerkt met een groen kruis. Maar een 
aangetaste boom zal niet in alle gevallen verder afta-
kelen en snel doodgaan. Er zijn verscheidene gevallen 
bekend waarbij kastanjes al jaren de kenmerken van 
de KBZ vertonen maar niet of nauwelijks verzwakken. 
Verder is het ziekteverloop per soort verschillend. Bij 
aantasting van een rode kastanje (Aesculus carnea) is 
het ziekteverloop doorgaans sneller dan bij de witte 
kastanje (Aesculus hippocastanum).  

Warmtebehandeling
Er wordt al jaren naar een middel gezocht om de ziekte 
te bestrijden. Tot op heden nog steeds zonder succes, 
totdat vorig jaar bekend werd dat er successen worden 
geboekt door middel van een warmtebehandeling van 
de boom. Alleen de praktische uitvoerbaarheid kent 
nog een aantal problemen waarvoor een oplossing 
gevonden zal moeten worden u

Tekst en foto’s: Bas Steenks

Foto links: 

Kenmerken van de bloedingsziekte bij kastanjes is een 
oranjekleurige sapstroom die later zwart verkleurt. 
De bast van de stam vertoont ook vaak scheuren.

Foto rechts

Als de kastanje reeds verzwakt is door de bloedingsziekte 
krijgen andere indringers meer kans om de boom aan 
te tasten. De oesterzwam groeit met zijn vruchtlichaam 
aan de buitenkant van de boom, maar tast met zijn 
myceliumdraden de binnenkant van de stam aan. 

Foto onder: 

Het Koningsplein in het Zeeheldenkwartier staat vol kastanje-
bomen. Onlangs zijn hier twee bomen gesneuveld door de KBZ 
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In de vorige eeuw waren er nogal wat twijfels over het al of niet invoeren van 

uitheemse boomsoorten. De ervaring had geleerd dat die wel eens proble-

men gaven. Vooral de massaal aangeplante Amerikaanse vogelkers (Prunus 

serotina) breidde zich zo snel uit dat hij niet anders dan met grote moeite 

onder controle was te houden. Er zijn echter ook soorten die het heel goed 

doen, zoals bijvoorbeeld de Douglasspar (Pseudotsuga menziesii). Daar komt 

nu bij dat het klimaat verandert, waardoor sommige inheemse soorten het 

moeilijk krijgen terwijl sommige uitheemse soorten daar vaak beter bestand 

tegen zijn. Voor de toekomst zullen we moeten afwachten welke plaats zij 

gaan innemen in ons ecosysteem. 

Bij de keuze voor stadsbomen lijkt het ecosys-
teem overigens niet zo’n grote rol te spelen. 
Hier vindt men vooral resistentie tegen ziektes, 

luchtvervuiling, zoutgevoeligheid en bodembesten-
digheid van belang. Dit leidde ooit tot het planten 
van platanen in het toen ernstig vervuilde Londen. 
Deze bomen die oorspronkelijk in het Middellandse 
zeegebied thuishoren, doorstonden alle beproevingen 
en kregen zelfs het koosnaampje “London Plane”. Bij 
ons kennen we de hemelboom (Ailathus altissima) die 
vrijwel geen eisen stelt aan lucht en bodem.
In stedelijke omgeving is vaak ook de vorm belang-
rijk en daarom is de reeds voor de Middeleeuwen uit 
Turkije ingevoerde paardenkastanje populair. Verder 
is sierwaarde van belang zoals herfstkleuren van de 
bladeren.  In het algemeen kunnen we wel stellen dat 

sommige uitheemse soorten voor de stad vaak beter 
geschikt zijn dan inheemse. 

Nog niet zo lang geleden kwam de Amberboom 
(Liquidambar) als stadsboom in beeld. Over de hele 
wereld vond deze bijzonder mooie boomsoort toe-
passing als laanboom en ook vrijstaand in parken en 
plantsoenen. Eigenlijk hoort hij thuis in subtropische 
gebieden maar in een gematigd klimaat wil hij ook wel 
groeien, al gaat het soms wat langzaam.

Vloeibaar amber
Het thuisland van de amberboom die we hier kennen 
is het zuidoosten van de Verenigde Staten en Mexico. 
Daar  kan hij heel groot kan worden. De opmerkelijke 
naam liquidambar dankt de boom aan de Spaanse 
natuuronderzoeker Hernandez. In opdracht van  
Philips II werd hij in 1519 naar het pas veroverde Mexico 
gezonden om de natuur daar te verkennen. Hij merkte 
op dat de daar veel voorkomende boom bij verwon-

ding een soort hars afscheidde waarvan de heer-
lijke geur aan amber deed denken. Hij noemde hem 
daarom liquidambar of wel ‘vloeibare amber’. Een bij-
zondere naam die wereldwijd wordt gebruikt voor de 
boomsoort.

Blad, bloem en zaad
De bladeren lijken op die van de Noorse esdoorn. Ze 
zijn echter wat dieper ingesneden met gezaagde bla-
drand en niet overstaand en kruisgewijs aan de tak 
gerangschikt. In de herfst kleuren ze prachtig, varië-
rend van goudgeel tot purper rood. De bloeiwijze is 
minder spectaculair. In mei verschijnen er kleine tros-
jes groene bloempjes die nauwelijks van de bladeren 
te onderscheiden zijn. Daarentegen zijn de vruchtjes 
heel apart. Ze hebben de maat van een grote knikker 
en zijn omgeven door dikke niet scherpe stekels. Net 
als bij de plataan hangen die na rijping aan een dunne 
draad en zijn daardoor vaak duidelijk zichtbaar.
Als ze rijp zijn komen er kleine gevleugelde zaadjes vrij, 
die shikiminezuur bevatten. Deze stof wordt toege-
past in antivirale geneesmiddelen, zoals de griepprik.

Kauwgum
De vloeibare hars die de boom bij verwonding 
afscheidt,  wordt in de VS gezien als de oervader van de 
kauwgum “sweet gum”. Ooit was dit ook een bestand-
deel van de betere schoencrème maar daarvoor zal de 
winning en verwerking wel te kostbaar zijn geworden. 
Wel wordt de hars verwerkt in geneeskundige balsems 
en ook in parfums. 

Prehistorisch 
Uit recent onderzoek is gebleken dat de liquidam-
bar heel lang geleden, al voor het Tertiair,  op tal van 
plaatsen op de wereld present was, ook in Limburg. De 
boom overleefde de ijstijden. Ontwikkelingen na die 
tijd hebben er toe geleid dat er thans globaal 4 locaties 
zijn waar ze in het wild voorkomen. Dit zijn Zuid-China 
(L. acalycina), Taiwan (L. formosa),  Zuidwest-Turkije en 
het Griekse eiland Rhodos (L. orientalis) en het zuiden 
van de VS en Mexico (L. styraciflua). Deze ondersoorten 
hebben allemaal hun eigen specifieke eigenschappen 
en vormen.
Zo heeft de L. formosa een drielobbig blad en zijn de 
5 bladlobben van de L. acalycina op zichzelf nog eens 
gelobd. Deze bladvorm tref je ook aan bij de Turkse 
ondersoort (L. orientalis). 

Liquidambar styraciflua Worplesdon 
Al in 1681 bracht ene John Bannister de eerste plant 
naar Engeland. Het heeft echter tot de tweede helft 
van de vorige eeuw geduurd voordat men het wen-
selijk achtte de boom een plaatsje te geven buiten 
de kwekerijen. De bekende dendroloog Dr. B.K. Boom  
schreef in zijn boek ‘Bomen, hun vorm en kleur’ (1966), 
dat de liquidambar in Amerika thuis hoort en daar mis-
schien  maar beter kan blijven……!
Een in Zuid-Engeland geselecteerde soort, genoemd 
naar het plaatsje Worplesdon, bleek het hier echter 
goed te doen en op diverse plaatsen zijn er nu exem-
plaren van te vinden. In Den Haag vinden we de boom 
aangeplant in Clingendael en langs de Haagse Beek u

De Liquidambar

Door: Jaap van Loenen

Foto onder:

De spitse bladeren van de Liquidam-
ber lijken op die van de Noorse 
esdoorn, maar zijn nog spitser

Foto Linkerpagina:

Ook een kleine boom heeft al 
een heel aparte groeivorm

Foto Inzet links:

De vruchten dragen zachte ste-
kers en hangen aan een steeltje
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ALV op 16 april 2016
Zoals elk jaar organiseert de AVN in april een algemene 
ledenvergadering waarbij ze haar leden uitnodigt de 
resultaten van het afgelopen beleidsjaar met elkaar te 
bespreken. Het bestuur vindt het plezierig om jaarlijks 
persoonlijk in contact te komen met een aantal van 
haar betrokken leden. Uiteraard nodigen we u tradi-
tiegetrouw voor een gezamenlijke lunch.
Daarna volgt een presentatie door Jacco Schuurkamp 
over het nieuwe Groenbeleidsplan dat de gemeente 
aan het maken is. 
Als u de ALV dit jaar wilt bijwonen, willen we dat in 
verband met de catering graag uiterlijk 8 april van u 
weten. Meld u aan op info@avn.nl of bel 070-33 88 100
De jaarverslagen zijn vanaf 1 april beschikbaar op 
www.avn.nl of op te vragen bij de secretaris. 

Agenda ALV
10.00 u Zaal open ... koffie
10.30 u Aanvang vergadering
12.30 u Einde vergadering
Pauze en lunch
13.00 u Presentatie Jacco Schuurkamp
14.00 u Afsluiting

Adres:
Vergaderzaal Bergkerk, 
Daal en Bergselaan 50 A
2565 AE Den Haag
Vrij parkeren - Bus 24 - Tram 3

Nieuwe bestuursleden
Graag stelt het bestuur twee nieuwe kandidaten voor 
een bestuursfunctie aan u voor. Beiden hebben veel 
ervaring in het managen van procesgestuurde projec-
ten in de openbare ruimte. Tijdens de ALV hopen we 
op uw instemming om beide dames te installeren in 
het bestuur.

Els Fischer
Els heeft vorig jaar haar professionele loopbaan bij 
adviesbureau Mentink beeindigd en wil haar erva-
ringen in het begeleiden van projecten in de open-
bare ruimte nu graag bij de AVN in praktijk brengen. 
U begrijpt dat we heel gelukkig zijn met iemand 
van haar kaliber. Els heeft zich al zeer verdienstelijk 
gemaak bij de bijeenkomsten over het Internationaal 
Park en Madurodam.

Caroline de Jong
Caroline is een oude bekende binnen de AVN en heeft 
reeds jarenlang ervaring als portefeuillehouder van de 
Scheveningse Bosjes. Omdat ze opeens nog wat tijd 
over had, wilde ze zich ook graag gaan inzetten bin-
nen het bestuur. Daar zijn we haar zeer erkentelijk voor 
want ook zij heeft grote kwaliteiten en met een ach-
tergrond in de diplomatie heeft Caroline voldoende 
communicatieve eigenschappen om veel externe con-
tacten te onderhouden. Van zulke mensen moeten we 
het hebben.

Els Fischer

Caroline de Jong



Een andere kijk op 
het boerenleven !!

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

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

Naam  O heer O mevr.

Adres 

Postcode/plaats 

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

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

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

De AVN organiseert, exclusief voor haar leden, speciale  excursies 

naar Groene Haagse Plekken waar de actualiteit iets te zien 

geeft. Kijk mee met de portefeuillehouders en ontdek zelf 

waarom natuurbescherming in de stad echt noodzakelijk is.

Zaterdag 9 april 2016 Verzamelen 10.00 uur Adres:  Parkeerplaats Ockenburgh, Monsterseweg Den Haag
De hakhoutwouden langs de Monsterseweg
Stookt u ook weleens op eikenhout ? 150 jaar geleden stookte iedereen op hout of turf en langs de Monsterseweg lagen de hakhout-
wouden van Loosduinen. En die kunnen nu nog hun geschiedenis vertellen. We lopen via Ockenburgh, Hyacintenbos, Van Leidenhof 
en Ockenrode naar Solleveld. Kom luisteren naar de verhalen van de kronkeleiken van Loosduinen.
 
Zaterdag  7 mei 2016  Verzamelen 10.00 uur  Adres:  Oprijlaan Clingendael, Wassenaarseweg, Den Haag
Vogels luisteren, kijken en beleven in Clingendael
Onder leiding van ornitholoog Frederik Hoogerhoud gaan we op zoek naar de avifauna van Clingendael. Dat wordt een totaal andere 
beleving van dit oude landgoed dan uw gebruikelijke wandeling. Frederik laat de ijsvogel op afspraak langskomen en geeft u inzicht 
in de leefwijze van alle vogels die hier nestelen. Na afloop kijkt u nooit meer op dezelfde manier naar het park.

Zaterdag 21 mei 2016  Verzamelen 10.00 uur  Adres: Parkeerplaats Duindigt, Waalsdorperlaan, Wassenaar
Zwerftocht langs Amonsvlakte, Bosjes van Zaanen en Waalsdorp
De duinrand bij Waalsdorp zit nog vol zichtbare historie. Oude landgoederen, landbouw, militair terrein en sport wisselen elkaar af. 
De stad is hier met het duinlandschap vergroeid waardoor er allerlei oude elementen zichtbaar zijn gebleven. We gaan met een oude 
kaart in de hand op speurtocht langs ongebruikelijke paden. In de lente is het hier prachtig. Stevige wandelschoenen aanbevolen. 

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

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

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


