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‘Ruimte voor de stad’ – ‘Groen voor de stad’

D

rie maanden geleden schreef ik hier over de

blijft en dat de ecologische verbindingszones verder

‘Agenda Groen’ en de inspanningen van de

versterkt moeten worden. Ook willen we dat er meer

gemeente Den Haag om onze burgers daarbij te

aandacht komt voor de groen-blauwe dooradering in

De Verademing, een burcht van een buurtpark

betrekken. Via een speciale website ‘hethaagsegroen.

de wijken en stadsdelen en voor de kwaliteit daarvan.

nl’ zijn meningen verzameld en er zijn drie stadsge-

Daar is zeker nog ruimte voor verbetering zonder dat

Historische laanbeplanting op buitenplaatsen

sprekken geweest. Dat was zeker waardevol, hoewel

aan de taakstelling van ‘Ruimte voor de stad’ afbreuk

mij van het hart moet dat de belangstelling uitein-

hoeft te worden gedaan.
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delijk niet erg groot bleek te zijn. Op de website zijn
ongeveer 500 reacties ingestuurd en aan de stadge-

Ik hoop dat de voorsprong die de ontwikkeling van de

sprekken namen iedere keer zo’n 50 mensen deel, al

‘Agenda Groen’ heeft ten opzichte van die van ‘Ruimte

zag ik daar meermalen dezelfde gezichten.

voor de stad’ duidelijke groene randvoorwaarden zal
stellen voor de stedelijke ontwikkeling. Duurzaamheid

Tegelijkertijd is de gemeente bezig met het project

en klimaatbescherming staan duidelijk in de uitgangs-

‘Ruimte voor de stad’ onder verantwoordelijkheid

punten voor ‘Ruimte voor de stad’ en het is aan ons en

van wethouder Wijsmuller. Dit project richt zich op

aan de met ons samenwerkende groene organisaties

de stedelijke ontwikkeling en is groot opgetuigd met

in Den Haag om ervoor te zorgen dat groene belangen

publieksbijeenkomsten en ontwerpateliers voor de

hoog op de agenda voor de stedelijke ontwikkeling

verschillende stadsdelen. Daarbij viel op dat in de

(blijven) staan. Want niets is vanzelfsprekend.

uitkomsten daarvan op een enkele uitzondering na
aan groen een belangrijke rol is toebedacht. En dat

De AVN volgt ‘Ruimte voor de stad’ daarom met grote

stemt natuurlijk tot vreugde.

belangstelling en waakzaamheid. Ik weet zeker dat we
later in dit jaar in Haagwinde aandacht zullen geven

Bestuurszaken

Wij willen dat de ‘Agenda Groen’ en de uitkomsten van

aan de plannen voor ‘Ruimte voor de stad’: wat daarin

Contactadressen

‘Ruimte voor de stad’ naadloos op elkaar aansluiten.

goed is, maar ook wat daarin beter moetu

Voor ons als Haagse natuurbeschermers staat voorop
dat de Stedelijke Groene Hoofdstructuur onaangetast

Maarten Smies , voorzitter

Doelstellingen

De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ‘s-Gravenhage en
omstreken zet zich in voor bescherming, behoud en zo mogelijk verbetering
van natuur en het stedelijk landschap. AVN informeert publiek enpolitiek over
de waarde van natuur en landschap. Zij volgt het doen en laten van de overheden in en om Den Haag kritisch en draagt bij aan het tot standkomen van
beheers- en beleidsplannen.

Foto: Aletta de Ruiter
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Door: Caroline de Jong,
Foto’s: diverse ontwerpbureau’s in opdracht gem. Den Haag
het Prins Bernhard- en Schenkviaduct, aanleg groene

mooi alternatief zijn om de parkeergarage aldaar beter

daken en ook een plan voor woningen boven de sporen

te benutten. Goed bereikbaar vanaf de Utrechtse Baan.

van het Centraal Station.

Vanaf daar kun je makkelijk overstappen op de tram

Voor stadsdeel Escamp werkte een enthousiaste groep

naar Scheveningen.

bewoners mee aan een voorstel voor groene overkluizingen. En in Haagse Hout zou ruimte kunnen worden
gewonnen door de Utrechtse Baan te overkluizen met
toevoeging van gevarieerde groene invulling.

Ruimte voor groen in de stad?
Een nieuwe structuurvisie met Haagse Kracht

‘R

uimte voor de stad’ is een
initiatief van wethouder
Joris Wijsmuller. In plaats

van een structuurvisie voor de komende

Iedere Hagenaar kan terecht bij de spreekuren van het
open atelier aan de Torenstraat, waar de ontwerpers
plannen met klinkende namen. Voor intensivering

In tegenstelling daarmee zijn echter in stadsdeel Sche-

van woningbouw, groen, werken en vervoer. Kansrijk

veningen juist aanslagen op het groen voorgesteld.

is vooral het plan voor verdichting rond de stations, in

Naast bestaande plannen voor woningbouw in leeg-

wat men het Central Innovation District noemt.

staande kantoren zoals straks het vertrekkende minis-

Verontrustend is echter het voorstel om de stadspar-

terie van Infrastructuur en Milieu, de lege kantoren

ken beter te benutten. Ook na alle protesten rond het

aan het Verhulstplein en de nieuwbouw op het Nor-

plan Internationaal Park denkt het college kennelijk

folkterrein, hebben de jonge ontwerpers ook ideeën

nog steeds dat het Haagse groen niet voldoende wordt

gelanceerd voor hubs, reizigersoverstapplekken van

gebruikt! Hetzelfde geldt voor het idee van inbreiding,

50.000 extra woningen

len waar meer woningen kunnen komen voor

auto naar tram, met parkeren en woningen in de Sche-

verdichting en intensivering rondom de groengebie-

In tegenstelling tot de rest van Nederland heeft

de verschillende stadsdelen. In april was er een

veningse Bosjes op de plek van het huidige parkeer-

den. Geredeneerd vanuit de biodiversiteitsgedachte

Den Haag een relatief jonge bevolking. Het aan-

bijeenkomst waar plannen voor 2040 in de ver-

terrein van Madurodam. Maar ook langs de Van Alk-

zouden we juist precies het omgekeerde willen. Door

tal inwoners groeit met ca 5000 per jaar. De

schillende stadsdelen werden gepresenteerd.

emadelaan aan de rand van het Natura 2000-gebied

ommuring met gebouwen worden ecologische ver-

gemeente denkt daarom dat er vóór het jaar

Gelukkig werd daarbij het groen niet vergeten.

Meijendel. Er zijn tevens ideeën om te bouwen op de

bindingen afgesneden. Met open, groene buffers om

kades langs het Verversingskanaal. Stuk voor stuk in

de groengebieden heen wordt de groengebieden juist

de Stedelijke Groene Hoofstructuur of de ecologische

verrijkt en voorkom je eilandvorming.

2040 tussen de 37.000-50.000 extra woningen
nodig zijn. Die toename zou alleen kunnen wor-

Mooie groene plannen voor stadsdelen

25 jaar op te leggen, wil hij dat bewoners
zelf hun ideeën kenbaar maken. Waar

ontwikkeling. Genoemd wordt ‘restcapaciteit’

woningen! Maar ook voor een nieuw stadspark.

in Kijkduin, langs de Lozerlaan, de Vlietzone en

Dat is ingepland rond het kasteeltje Binckhorst.

in de Binckhorst. Maar er zijn ook kansen voor

Veel leegstaande kantoren kunnen daar wor-

Het voorstel om woningen te bouwen in de Scheve-

ren. Bouw èn vergroen rond de OV-knooppunten, maar

grootschalige verdichting in het hart van de

den omgebouwd tot woningen. Er ligt tevens

ningse Bosjes is onbegrijpelijk. Kort geleden nog heb-

laat de groengebieden en ecologische verbindingszo-

stad: omgeving Rivierenbuurt-zuid, omgeving

een voorstel voor groen en wonen boven de

ben duizenden Hagenaars actie gevoerd om de Bosjes

nes intact! Bedenk eerder hoe je de ecologische ver-

vergroenen of meer variëteit in het pro-

Utrechtse Baan, Hubertusknoop. Daarom vroeg

Megastores, die nu deels leeg staan.

in hun huidige vorm te behouden!

bindingen kunt verbeteren, bijvoorbeeld door wegen

gramma toe te voegen ?

de wethouder aan jonge Haagse ontwerpteams

In stadsdeel Centrum zijn grandioze plannen

Als er dan toch een overstapplek moet komen, waarom

te overkluizen. Met meervoudig grondgebruik is er

om samen met bewoners ideeën te ontwikke-

getekend voor meer groen. Vergroening van

dan niet een dichterbij de stad ? Het Malieveld zou een

ruimte voor de stad èn voor het groen u

bruik door te verdichten, verduurzamen,

In Stadsdeel Laak/Binckhorst is veel ruimte voor

verbindingszones. En daarbij wil Madurodam ook uitbreiden in het stuk bos tot aan de Ver Huellweg.

Meer informatie is te vinden op http://www.ruimtevoordestad.nl/stadsdelen/

Aangestuurd door bewoners en ondernemers
hebben ontwerpteams verkenningen gedaan
naar ruimtelijke kwaliteit en intensiveringsmogelijkheden binnen de 8 stadsdelen.

de ideeën vormgeven. Daar hangen allerlei mooie

den gerealiseerd met grootschalige gebieds-

zijn kansen voor intensiever ruimtege-

4

Aantasting van groen in Scheveningen

Verder met kansrijke verstedelijking

Aanbevelingen van de AVN

Begin met de transformatie van leegstaande kanto-
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Twintig jaar geleden kreeg de wijk Regentes een nieuw buurtpark op de plek waar een kwart eeuw lang de
Haagse vuilverbranding had gestaan. Om zijn naam eer aan te doen zou ‘De Verademing’ een groene oase in
de dichtbebouwde wijk Regentes moeten worden. Dat groen valt tegen, want in plaats van een wandelpark
met bomen en struiken werd de ruimte ingevuld door sportvelden met kunstgras, met een randje schaamgroen rondom. Enkele buurtbewoners hebben nu een wensenlijstje voor verbetering.

De Verademing

een burcht van een buurtpark

W

Ondanks het kale aanzien van het terrein blijkt er wel
degelijk een potentie te zijn voor natuur. Opvallende
aanwezigen zijn de huismussen, die in alle hoeken van
het park nog kwetterend aanwezig zijn. De belangrijkste voorwaarden voor een gezonde mussenpopulatie

Door: Aletta de Ruiter

zijn de aanwezigheid van broed- en schuilplekken,
voedsel, water en zand om te ontluizen. Als een ervan

van het park. Oorspronkelijk was de verwachting dat er

ontbreekt vertrekken de mussen naar elders. De aan-

een gewone parkaanleg zou komen, maar de behoefte

tallen mussen zijn hier niet groot, maar bij elkaar zijn

aan een sportvoorziening in dit dichtbevolkte stads-

er wel twee levensvatbare kolonies van minimaal 20

deel deed de gemeente besluiten om een sportpark

stuks. Ze pendelen heen en weer tussen de pannen

aan te leggen. Ook de bodemvervuiling, residu van

daken van de oude huizen rondom en de grasvelden.

25 jaar vuilverwerking, bracht beperkingen met zich

In de gazons en verruigde bermhoekjes groeit naast

mee. Bodemsanering was niet voldoende, de onder-

het ingezaaide gras ook veel rolklaver, weegbree en

laag moest worden afgedekt en daarbovenop werd

andere kruid dat voedsel oplevert. Groot pré is de

damse en Leidse grachten een groot succes gebleken.

ie er voor het eerst komt, gelooft zijn

rondom schone grond aangebracht. Vandaar de ver-

enorme zandbak van Klep en Co, waar de vogels hun

Dat is niet alleen goed voor watervogels, maar biedt

ogen niet als hij een rondje Verademing

hogingen van de buitenrand. Verder was er weinig

noodzakelijke zandbad kunnen nemen en ook nog

ook bescherming aan vissen en heeft een reinigende

doet. Het eerste waaraan je denkt, is een

budget over voor inrichting en in verband met veilig-

een graantje meepikken uit de paardenvijgen. Een

werking op de waterkwaliteit. Een idee dat overigens

luchtplaats van een gevangenis. Het terrein is verdeeld

heid werd een open structuur aanbevolen en moest

andere zeldzaam geworden stadsvogel is de spreeuw.

in de hele stad voor verbetering van de aquatische bio-

in functionele compartimenten afgescheiden door

het sportgedeelte afsluitbaar zijn. Een mega speelkooi

Ook deze soort profiteert duidelijk van de producten

diversiteit kan zorgen.

hoge hekken. In het verlaagde middendeel liggen

was het resultaat.

van Klep en Co. Voor beide vogelsoorten geldt dat het

voetbal- en tennisvelden en de paarden/activiteitenstal Klep en Co voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar.

Aanvullend ontwerp

belangrijk is om hun leefgebied in stand te houden
en te verbeteren. De bewoners sturen dan ook aan op

Inheemse planten

De wensen van de bewoners voor de beplanting gaan

Tien jaar na aanleg werd het tijd voor enkele aanpas-

bloeiende klimplanten tegen transformatorhuisjes en

verder dan de architect in zijn oorspronkelijke ontwerp

weg. Rondom, maar 4 meter hoger dan de sportvelden,

singen. Een aanvullend ontwerp werd met de buurt

langs kale muurtjes. “Organiseer kwetterplekken met

beoogde. “De groenaanleg van een park met oorspron-

ligt een uitgestrekt gazon met solitaire bomen: ceder,

besproken, maar de definitieve uitvoering liet nog lang

vogelbadjes” is hun advies aan de gemeente.

kelijk slechts twee boom- en struiksoorten (ceder en

wilg, berk en valse Christusdoorn. In de hoeken van

op zich wachten. Hardstenen banken, plantenbakken

de gazons smalle langgerekte struikzones met uitslui-

bij de entrees en aanvulling van het aanvankelijk een-

tend hertshooi. Je kunt er een liniaal langs leggen. Het

zijdige bomenbestand op de gazons werden wel uit-

is dat de bastions ontbreken, maar een burcht is geen
slechte vergelijking voor dit buurtpark.

Slechts bereikbaar vanuit een ingang aan de Asman-

Beperkingen in aanleg

De buurt was al eerder ontevreden over de invulling

6

Kaal park met mogelijkheden

Vooroever van rietvlotten

hertshooi) is toch allang achterhaald”, vinden de
bewoners, “zorg voor meer inheems plantmateriaal:

Een aanvulling voor de stadsnatuur zou ook een brede

meidoorn, braam en lijsterbes, dat zijn voedseldra-

gevoerd. De wensen voor het bomenbestand aan de

rietkraag langs de kade van het Suezkanaal kunnen

gende planten. In dat geval wordt de bodem vanzelf

randen van het terrein vielen niet onder het ontwerp

zijn. De weinige watervogels die er nu voorkomen,

humusrijker, komt er meer bodemleven en dat trekt

en moeten via een ander project worden gefinancierd

hebben geen schijn van kans om te nestelen langs die

weer insecten, andere vogelsoorten en zoogdieren

en uitgevoerd. De beloofde rozen- en seringenperken

kale wand. Een vooroever met riet en waterplanten

aan”. De technische parkaanleg van De Verademing

laten al enige jaren op zich wachten.

door middel van drijvende vlotten is in de Amster-

krijgt dan wellicht weer een beetje extra lucht u
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Historische laanbeplanting
						 op buitenplaatsen
In het kader van het herstel van een historische Zochertuin werden onlangs
135 jaar oude zomereiken van een laantje van de buitenplaats Oosterbeek

kom. Beide lanen zijn nog steeds in hun volle glorie

pasten. Langzamerhand vond niettemin een herwaar-

gerooid en vervangen door nieuwe eikenboompjes. Het merkwaardige is dat

aanwezig, al zijn er door de eeuwen heen natuurlijk

dering plaats en in sommige gevallen werden statige

wel steeds nieuwe bomen geplant en is de inrichting

lanen die naar het huis leidden weer gerestaureerd. In

de oorspronkelijke plantafstand in de rij negen meter was, terwijl nu werd

ook niet meer dezelfde.

nieuwe tuinen kregen de lanen weer een eigen functie

gekozen voor een nieuwe plantafstand van zes meter. Dit voorval geeft aan-

Het grafelijk jachtslot dat prins Frederik Hendrik

dan diende te houden werd minder geadviseerd, wel

leiding om eens nader op plantafstanden in te gaan. Bestaan hiervoor richtlij-

Beuken:

6,28 tot 7,53 meter

vanaf 1621 in Honselaarsdijk liet bouwen kreeg een

over de verhouding lengte/breedte van lanen, het

Eiken: 		

5,65 tot 6,28 meter

zeer indrukwekkende lange oprijlaan geflankeerd

belang van kroonontwikkeling als keuzemogelijkheid

Tekening boven:

Iepen: 		

5,02 meter

door laanbomen. Ze boden niet alleen een prachtige

en over andere plantverbanden bijvoorbeeld in clus-

Linden: 		

7,53 meter

entree, maar dienden zeker ook als beschutting tegen

ters van bomen.

zon, wind en regen. Verderop in het landgoed hadden

Het is duidelijk dat geadviseerde exacte plantafstan-

De statige oprijlaan van Hondholredijck zoals Honselersdijk
in 1625 genoemd werd.

Over het onderwerp ‘geschiedenis van lanen’ is weinig

de laanbomen een andere functie.

den vooral thuishoren bij de periode van geometri-

Linkerpagina:

te vinden in de Nederlandse literatuur. Aanbeveling

Daar stonden de bomen in het gelid rondom de wei-

sche tuinen. In de geleidelijk tot stand gekomen land-

et is bekend dat op basis van historisch,

verdient het artikel ‘De vorstelijke toegangslaan’, uit

landen, moestuinen en boomgaarden. Niet allereerst

schapsstijl veroorlooft men zich veel meer vrijheden,

Oprijlaan van Clingendael
met beuken en lindes

cartografisch of archeologisch onderzoek

het tijdschrift Natuur en Landschap in Achterhoek en

om beschutting te bieden, maar vooral ook ter verka-

al zal er ongetwijfeld hier en daar een geadviseerde
‘plantafstand’ opduiken u

nen, afspraken of tradities? Is er verschil tussen tuinen uit de formele periode
en die uit de latere periode van de landschapsstijl?
Door: Joost S.H. Gieskes

toebedeeld. Over plantafstanden waaraan men zich

H

plantafstanden uit het verleden kunnen

Liemers, nr. 3/4 uit 1992 van Willem Overmars. Voor wie

veling en ontginning van het achterland. Dit systeem

worden getraceerd. Bij een nieuwe aanplant zal men

zich wil verdiepen in lanen is dit een ‘must read’ (zie

van ontginning werd tot ver in de 17e eeuw toegepast.

die afstanden in het algemeen respecteren. Als die

link onderin pagina).

gegevens niet bekend zijn, worden in beginsel bij verDen Haag is van oudsher een voorname stad met vele

gevolgd, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om hier-

laanbomen. In 1536 gaf keizer Karel V opdracht om

schapsstijl raakten de rechte lanen uit de mode. Dat

van af te wijken.

lindenbomen ‘te planten ende te setten in ’t Voorhout

laatste gebeurde niet van de ene dag op de andere. Er

•

De oprijlaan met beuken van de buitenplaats Oostduin: 6 meter

van Den Haghe’. Het Lange Voorhout is daarmee de

waren zeker ook economische motieven om een meer

•

Een laansingel met linden op Oostduin: 6 meter

oudste wandelpromenade van ons land.

landschappelijke inrichting in te voeren zoals onder-

•

Een restant ‘Heerweg’ van Den Haag naar Wassenaar met linden: 5 meter.

houdbaarheid, en zelfs sociale: grote geometrische

•

De oprijlaan van Clingendael (Wassenaar): de binnenrij van beuken
is 7,5 meter (circa 30 jaar oud); de buitenrij met linden 9,5 meter.

In de periode van de formele tuinen bestonden er

Bij de geleidelijke introductie van de Engelse land-

Het is interessant om eens te weten wat de plantafstanden zijn van (een
aantal) historische lanen in Den Haag en omgeving te achterhalen of
daar een trend in valt te ontdekken. Van een aantal oude historische
lanen werd in dit verband als casus de plantafstand opgemeten:

nieuwing de in het veld aangetroffen plantafstanden

Formele tuinperiode

8

Engelse landschapsstijl

bepaalde richtlijnen voor plantafstanden. In het boek

Een ander voornaam voorbeeld van later datum is de

tuinen werden geassocieerd met de aristocratie.

Den Nederlandtse Hovenier (1669) door Jan van der

Scheveningseweg. Deze stamt uit 1665. Wegens zijn

Anderen vonden dat het strakke patroon niet paste

•

De lange eikenlaan van Oosterbeek (Wassenaar): 5,2 meter.

Groen staan verspreid door de tekst bepaalde plant-

lengte en de vele rijen bomen is deze laan tussen Den

bij de nieuwe opvattingen. Of dat deze lanen te veel

•

afstanden voor diverse boomsoorten aanbevolen. (in

Haag en Scheveningen naar een ontwerp van Con-

het gebied doorsneden of opdeelden; of ze belem-

Een restant 18e-eeuwse lindenlaan (‘de Achterweg’)
(Den Haag): 17 meter.

Rijnlandse voeten - 0,314 m -, hier in meters omgere-

stantijn Huygens vermeldenswaard. Het was de eer-

merden het uitzicht. Inzichten rond de inrichting van

•

Een eikenlaantje op De Horsten (Wassenaar): 5 meter.

kend)

ste verharde weg in Nederland buiten de bebouwde

de tuinen veranderden zo, dat lanen daar niet meer in

www.dewarande.nl/parkherstel-publicaties.html
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Drie tegelvlaktes:
groen, groener, groenst ?
Groen Palaceplein

Portefeuillehouder Caroline de Jong laat zich
uitdagen door stedelijke woenstijnvlaktes.

10 mei heeft wethouder Revis het vernieuwde Palaceplein onthuld. En het

In haar werkgebied Scheveningen zijn er nogal
wat plekken ‘in uitvoering’.

ziet er prachtig groen uit! Wat een verbetering, want daarvoor was het een

“Dat kan groener”, horen we haar dikwijls denken en
dan stapt ze erop af. Onderhandelen met de groenbeheerder, de projectontwikkelaar of aandacht
vragen via een bezwaarschrift.

ongezellig grijs tegelplein. Wel moesten acht iepen worden gekapt omdat ze
in slechte staat waren door de zilte lucht. Er is nu groen aangeplant dat daar
tegen bestand is. Het ontwerp werd samen met buurtbewoners bedacht u

Als het aan Caroline ligt, komt het groenbedrijf
morgen de bomen planten.

Het Maduroplein was groener
Op het George Maduroplein stonden sinds de uitbreiding
20 jaar geleden lange bakken met bloemen. De laatste jaren
groeide er helmgras in, wat niet goed paste in het bosrijke
binnenduin. Nu zijn de helmbanen weggehaald en is nagenoeg het hele voorplein versteend voor het 4 mei kinderevenement. Madurodam heeft beloofd dat er nog een boom
wordt geplant. Op 15 juli komt er een monument om de held
George Maduro te eren voor zijn 100ste geboortedag.
Of het de verder een kale steenvlakte blijft? Het is onduidelijk
wat er gaat gebeuren. De AVN heeft liever dat Madurodam
straks uitbreidt op het voorplein, dan dat er weer een nieuw
stuk van de Scheveningse Bosjes wordt gekapt u

Oude Waalsdorperweg wordt het groenst
Langs de Oude Waalsdorperweg ligt een gebied dat nu betegeld is
Tekst en foto’s: Caroline de Jong-Boon

voor gebruik als tijdelijk parkeerterrein. Volgens het bestemmings-

10

plan krijgt het daarna de bestemming ‘groen’. Het gebruik als parkeerterrein wordt echter verlengd. In de MER voor het Internationaal Strafhof is aanbevolen om een ecologische verbinding tussen
het bospark en Meijendel te maken. Daarop heeft de AVN gevraagd
om vast te beginnen met aanleg van een groene strook met bomen
en struiken aan de rand van het parkeerterrein die als corridor kan
dienen. Dat is inmiddels toegezegd u
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Laatste actualiteiten

Meer bunkers open
		 in Nieuwe Scheveningse Bosjes?

H

Uitbreiding Madurodam

S

inds eind vorig jaar is de AVN samen met een aantal wijkverenigingen en andere belangenorganisaties

et Altantik Wall Museum wil het aantal open-

buurtwoners twijfelden daaraan, er had immers nog

gestelde bunkers in de Nieuwe Scheveningse

geen nader onderzoek plaatsgevonden naar de aanwe-

in gesprek met de directie van Madurodam over de uitbreiding die het ministadje graag wil maken.

Bosjes aan de rand van de Badhuisweg uit-

zigheid van vleermuizen en boommarters. Ze vonden

januari is er een aantal keren rechtstreeks overleg geweest met alle partijen.

breiden. Op deze locatie zijn er al twee toegankelijk

het ook een beetje vreemd dat ze niet geïnformeerd

Uit de inventarisatie bleek al dat AVN en wijkverenigingen onoverkomelijke problemen hebben met uitbrei-

voor publiek. De bunkers zijn van maart tot oktober

waren. Er volgde een melding aan de verantwoordelijk

ding van het attractieterrein in de Bosjes tot aan de Ver Huellweg. Wat de AVN betreft moet de oplossing voor

enkele zondagen per maand geopend. In mei en juni

wethouders Revis, Wijsmuller en Klein en inmiddels

uitbreiding gezocht worden op het eigen grondgebied van Madurodam en op het voorplein. In gezamenlijk

worden schoolklassen rondgeleid.

heeft er een gesprek plaatsgevonden met het bestuur

overleg hebben alle belanghebbenden heel positief meegedacht aan oplossingen in die richting, maar heeft

Madurodam heeft eerst een inventarisatie gemaakt van de meningen van belanghebbenden. Maar sinds

van het museum. Het Atlantik Wall Museum wil graag

Madurodam de voorgestelde alternatieven steeds zonder

Het museum wil al langer meer bunkers in gebruik

grotere groepen schoolkinderen ontvangen en meer

omhaal afgewezen als “niet realistisch” of “te duur”.

nemen. Het bestuur had de gemeente gevraagd dit in

aandacht besteden aan de gevolgen van de Tweede

We zijn nu op het punt aanbeland waarbij Madurodam

het nieuwe bestemmingsplan op te nemen. De omrin-

Wereldoorlog voor de bewoners van Den Haag. De

voorstelt om zijn grondgebied aan de achterkant met 2,2

gende bewonersorganisaties waren daar minder

bunker die ze daarvoor wil gebruiken is echter iden-

ha uit te breiden, terwijl het ‘beginbod’ van Madurodam

gelukkig mee en hebben samen met de AVN een ziens-

tiek aan één van de reeds opengestelde bunkers en

strekte tot aan de Ver Huellweg. In dat geval ging het om

wijze ingediend tegen dat voornemen. De bestaande

niet bijzonder geschikt voor het doel. Met de uitbrei-

een uitbreiding met 3,5 ha, het dubbele van de huidige

bunkers kunnen de belangstelling namelijk gemak-

ding kunnen zij straks een halve klas extra ontvangen.

oppervlakte van Madurodam.

kelijk aan en verdere uitbreiding van de museale

De wethouders hebben desondanks aangegeven het

Het probleem is dat Madurodam ons niet duidelijk heeft

activiteiten in de Nieuwe Scheveningse Bosjes is een

museum in hun plannen te steunen.

kunnen maken waarom die uitbreiding op die manier

ook de eerste ambitie die aan het plan ten grondslag lag laten varen. Maar

onnodige aantasting van het bos. De bunkers liggen

W

ethouder Revis heeft besloten de plannen voor het Internationale
Park (de verbinding van de Scheveningse Bosjes en het Westbroekpark) in te trekken. En meer dan dat: de heer Revis heeft

nodig is. We bespeuren ook helemaal geen erkenning van

daarmee is niet gezegd dat er in de nabije toekomst niets gebeurt met deze

namelijk onder de grond en zouden moeten worden

Zowel de AVN als de omringende bewonersorganisa-

de natuurwaarden die AVN en wijkverenigingen abso-

groengebieden. Om een nieuwe ambitie te ontwikkelen en een nieuw plan te

uitgegraven. Onze zienswijze is ten dele gehonoreerd.

ties vinden dat de plannen het groen van de Nieuwe

luut willen behouden. Uitbreiding in de Stedelijke Groene

ontwerpen, wil de gemeente in alle stadsdelen een ‘stadslab’ opzetten, waar-

De dubbelbestemming museum en bos wordt beperkt

Scheveningse Bosjes onnodig aantasten. We denken

Hoofdstructuur is niet aanvaardbaar. De besprekingen zijn

aan maximaal 100 mensen op persoonlijke basis kunnen deelnemen. Uit de

tot de reeds opengestelde bunkers. De andere bunkers

dat er betere oplossingen zijn door samen te werken

nog aan de gang. We roepen Madurodam op alsnog te

deelnemers van ieder stadslab zal dan één persoon worden gekozen om mee

krijgen deze dubbelbestemming niet en er mag niet

met eigenaren van gebouwen en musea in de buurt,

komen met een voorstel dat voldoet van de voorwaarden

te gaan werken in een zogenaamde denktank.

verder ontgraven worden omdat uit een inventarisa-

zoals bijvoorbeeld het vlakbij te openen Oranjehotel in

van de gemeente en aan onze uitgangspunten. Het gaat

Het is onduidelijk op welke manier de meest belanghebbenden, zoals de wijk-

tie bleek dat er mogelijk vleermuizen en boommarters

de Scheveningse gevangenis. Op die plek wordt duide-

om het behoud van de Scheveningse Bosjes! Daar mag niet

verenigingen rondom de Scheveningse Bosjes en de groene organisaties in het

aanwezig zijn.

lijk wat mensen in de oorlog is aangedaan. De buurt

weer aan worden geknabbeld u

Haagse zoals de AVN, hierbij betrokken zullen worden. En we weten dat bij

zal er daarom alles aan doen om onnodige aantasting
Dit voorjaar echter werden de buurtbewoners op een

van het groen te voorkomen u

hen de meeste ideeën zitten om de waarden van dit gedeelte van de Stedelijke
Door: Maarten Smies

zaterdagmorgen toch opgeschrikt door graafwerk-

12

Internationaal Park

Groene Hoofdstructuur zo goed mogelijk te behouden en te verbeteren. Deze
organisaties hebben al veel ideeën aangeleverd in reactie op het Ambitie-

zaamheden bij de andere bunkers. De gravers vertel-

Benno Smit, lid AVN en Bestuurslid Groen

document voor het Internationale Park. Die gooien we nu toch niet zomaar

den dat zij toestemming van de gemeente hadden. De

Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen

weg ? We blijven dus alert u

Haagwinde | juni 2016

13

Nieuw tramspoor nodig langs
							 Scheveningseweg
De Scheveningseweg is 351 jaar geleden aangelegd op voorstel van Constantijn Huygens. Dwars door de jonge
duinen die toen ’s Graven Wildernisse genoemd werden. De weg werd omlijst met acht rijen bomen en een stuifdijk. Dat laatste om te verhinderen dat het zand uit die Wildernisse de weg weer onbruikbaar maakte. In die tijd
een wereldwonder, het Scheveningse Muzee wijdde er vorig jaar een tentoonstelling aan.
Tekst en foto’s: Caroline de Jong

S

indsdien is er veel veranderd. De weg loopt niet

en verschoven. De HTM meldt dat indien de construc-

Vragen die nu voorliggen zijn:

meer door kaal duinlandschap maar heeft aan

tie niet wordt vervangen ook de huidige tramstellen

• “Hoe kunnen zoveel mogelijk bomen en groen

weerszijden bos. Langs de Scheveningseweg

na 2017 niet meer kunnen rijden. HTM en gemeente

staan nog bomen die de oorlog hebben overleefd.

De reconstructie van 1989 moet opnieuw

behouden blijven?”
• “Bestaat er ook een meest boomvriendelijke con-

gaan gebruiken als langs de Koninginnegracht. Om de
karakteristieke bomenrij langs de rijbaan te behouden

structie?”
•

“Hoe zou de weg er na reconstructie uit moeten

Toen 27 jaar geleden de Haagse wethouders René

kunnen de rails opschuiven richting fietspad. Maar

Vlaanderen en Jack Verduyn Lunel een zwerfkei ont-

daardoor sneuvelen wel een aantal monumentale lin-

hulden ter herinnering aan de reconstructie van de

des en beuken in de tweede bomenrij. Daar komt nog

Scheveningseweg, was de hele gemeente apetrots.

bij dat veel van de kastanjes langs de rijbaan last heb-

Voor de AVN nemen Bas Steenks en Caroline de Jong

Met grote machines van boomverzorger Copijn was

ben van de kastanjebloedingsziekte. Een aantal moest

beurtelings deel. Uitgangspunten van de AVN zijn:

een lange rij forse kastanjes geplant die in de plaats

al worden gekapt en is vervangen door lindes. Volgens

•

kwamen van zieke iepen. Op het stuk tussen Telders-

onderzoek zijn er in totaal slechts 23 van de 139 niet

weg en Badhuisstraat kwamen grote lindes. Er werden

aangetast en in goede conditie.

er zelfs twintig uit het Utrechtse Odijk gehaald, daar
stonden ze rond de kerk. In totaal 280 nieuwe bomen.
Met de toenmalige nieuwe poerenconstructie dacht

14

hebben daarom voorgesteld dezelfde constructie te

De denktank aan de slag

De gemeente heeft een denktankgroep bijeen

zien”?
• “Met welke soort bomen?”

Dat er zo veel mogelijk (oude) bomen en groen
moeten blijven staan,

•

Behoud van de historische kenmerken van de
weg (bomenrijen, rijbaan even breed of smaller
en van baksteen)

•

Behoud en waar mogelijk verbetering van eco-

men dat voortaan de rails konden worden vervan-

gevraagd waarin vertegenwoordigers van belangen-

logische verbindingen over de weg van het bio-

gen zonder bomen te hoeven kappen. De HTM was er

groepen zitting hebben: vijf bewonersorganisaties,

diverse Sorghvliet naar de Scheveningse bosjes

toen zo trots op, dat men deze oplossing toonde op

AVN, Fietsersbond, ‘Behoud Scheveningse Bosjes’,

de Leipziger Messe. Maar helaas blijkt dat ook deze

ROVER en SOS-Den Haag . In totaal zijn er elf verte-

Eind mei was de groep al twee keer bijeen geweest. Er

poeren niet het eeuwige leven hebben. Ze zijn verzakt

genwoordigers.

zullen nog enkele sessies volgen u

Haagwinde | juni 2016
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Vlinder-venturi voor Klein Zwitserland

Vrijwilligers in beeld

Het Haagse Klein Zwitserland ligt ingebed tussen Van Alkemadelaan en
Plesmanweg. Ondanks de groene omgeving blijkt het grootste deel van het
terrein uit verhard oppervlak te bestaan. De speelvelden zijn voornamelijk
kunstgras en gravel. Wijkvereniging Duttendel-Wittebrug nam het initiatief
om het sportcomplex te verduurzamen. Om de biodiversiteit te verbeteren
bedacht men een vlinder-venturi. Fonds 1818 zorgde voor de financiering.
door: Aletta de Ruiter
tekeningen: Jaap Lemstra

er zeker van te zijn dat de kluit niet uitdroogt na

hulp bij wijkbewoners en leden van de hockeyclub.

het planten. Dikke pret als er van de overkant

Jeugdige hulp

“E

van de sloot opeens een waterschildpad komt
aanzwemmen. Hè, leven die hier in Nederland?

Op papier lijkt het project heel realistisch. Ter verster-

Nou oorspronkelijk niet, maar dit exemplaar is

en vlinder-wat ?” horen de initiatiefne-

king van de inheemse bermplanten zullen vlinder-

uitgezet en overleeft al een paar jaar in de slo-

mers als eerste reactie op hun projectidee

struiken voor nog meer aantrekkingskracht zorgen,

ten van Klein Zwitserland.

vaak roepen. “Een venturi, dat is toch een

dus het project startte met de bestelling van 150 bud-

Na afloop van iedere plantsessie (we doen 3

vernauwing in de carburateur van een motor om het

lea’s aangevuld met 50 rolklavers en 25 klimmende en

woensdagmiddagen over 100 planten) staat

benzinemengsel aan te zuigen? Wat heeft dat met

rijk bloeiende wisteria’s om het hekwerk te begroeien.

er thee en limonade klaar in de kantine van

natuur te maken?” Precies, wat in een motor werkt,

In februari 2016 gaat het project van start. Met behulp

HCKZ. De jongelui vertellen ieder luisterend oor

kan in de natuur ook werken. We maken een nauwe

van enkele wijkbewoners wordt het eerste stuk sloot-

enthousiast over hun vlinderventuri.

opening in de bosstrook langs de Van Alkemadelaan

berm opgeschoond van houtig gewas. Vooral de uit-

en daarmee zuigt de luchtstroom de vlinders uit de

geschoten elzen langs de oeverrand moeten worden

duinen aan de overkant het gebied van Klein Zwit-

bedwongen. Twee weken later is een groepje jeugdige

serland in. Dat is het basisprincipe. Om die venturi te

Tegenslagen

deze berm niet meer wordt gemaaid.

leden van de hockeyclub aan de beurt om plantstok-

planten van een lading rolklavertjes (goed voor

maken hoeven er maar drie kleine esdoorns in de bos-

ken uit te zetten. Elke twee grote passen prikken ze

de bijen) staat de externe groenuitvoerder op

De klei is keihard

strook gekapt worden. Dat geeft voldoende ruimte.

een tonkinstok in de zachte grond. Na twee uur staat
er een woud aan stokken. Weer een week later wordt

En dan komt de eerste tegenslag. Net na het

Groene bloeiende explosie

Inmiddels schrijven we half mei en de natuur
groeit de berm vol. De gevreesde brandne-

Tijd voor de volgende strook achter de brug.

tel heeft gezelschap gekregen van 21 andere

het sportterrein en maait binnen een half uur

Opnieuw eerst de stokken op plantafstand zet-

inheemse plantensoorten die volop bloeien in

de berm kort. De hemel zij dank maaien de man-

ten, maar wat valt dat tegen! Hier groeit het

geel, wit, rood, roze en paars. De groeispurt is

er op woensdagmiddag gegraven. Bij iedere stok komt

nen om de vlinderstruiken heen, maar de veel

gras veel dikker dan op het eerste stuk sloot-

enorm. De aangeplante budlea’s en wisteria’s

In het gebied Klein Zwitserland zelf dienen de bermen

een plantgat voor de vlinderstruiken. De jongens en

kleinere rolklaver is direct spoorloos. De eerder

berm. Er staan ook minder wilde plantensoor-

dreigen zelfs kopje onder te gaan. Daar moet

langs de sloten dan als landingsbaan voor de ingezo-

meiden hebben er schik in. Als je 10 bent is dit een hele

gemaakte afspraak met de groenbeheerder van

ten. De bodem is keihard. De slootkant blijkt

plaatselijk een heggenschaar aan te pas komen

gen vlinders. Tot afgelopen jaar werden die bermen

stoere klus. Van de afgeknipte elzentakken is inmid-

Scheveningen bleek te laat doorgegeven aan

hier aangevuld met zware kleigrond. Voor de

om de lichtconcurrentie weg te nemen.

altijd kort gemaaid om verwildering te voorkomen,

dels een takkenril gemaakt langs de achterste sloot-

de uitvoerder. Excuus en een waarschuwend

kinderen veel te zwaar om te bewerken. We

Bij nader inzien zouden de rolklavers in dit groei-

maar willen we een gunstig vestigingsklimaat voor

berm. Daar zullen roodborstjes en winterkoninkjes in

woord van de groenbaas: “Als we niet maaien,

maken de woensdagmiddag vol met henge-

geweld geen schijn van kans hebben gehad. De

insecten creëren, dan moeten er juist flink wat dracht-

april wel interesse voor hebben om in te nestelen.

staan de brandnetels straks tot boven het hek

len en stokwerpen over de sloot. De laatste 50

vlinders zullen tot volgend jaar geduld moeten

planten staan met voldoende bloeiende bloemen die

De eerste vlinderstruiken arriveren in maart en

hoor”. De goede man beseft niet dat die brand-

plantgaten van dit seizoen moeten door de pro-

hebben voor ze hier kunnen rondfladderen,

voedsel geven aan bijen en vlinders. Voorlopig dient

opnieuw staat een groepje jeugd klaar om ze te helpen

netels juist van levensbelang zijn voor de vlin-

jectleider zelf worden gegraven en ingeplant en

want SBB gaat pas aanstaand najaar de venturi

de 300 meter lange middensloot als geleidingsstrook

planten. De potten eerst even in de sloot dompelen om

ders. Maar vanaf dat moment is de afspraak dat

dat kost een hele dag en vele zweetdruppels.

in het bos zetten u

Landingsbaan

16

voor inkomende fladderaars. De wijkvereniging zoekt

Dit project werd mogelijk gemaakt door subsidies van Fonds 1818 en De Groene Motor
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De ijsvogel is een vliegend juweel
Er zijn maar weinig vogels die een echt exotische kleur geven aan ons landschap. De ijsvogel,
ook wel blauwe speer genoemd, is er een van. Hij is niet alleen fraai, maar vertelt ons ook veel
over de kwaliteit van ons milieu.
tekst: Adri Remeeus

Wat hebben wij deze vogel toch een koele naam gege-

zijn voedsel (vooral stekelbaarsjes). Ook moeten die

Foto’s: Bert Hoogerhoud

ven! In Frankrijk heet hij Martin-Pêcheur; de Engelsen

waterlopen voorzien zijn van steile onverharde oevers.

noemen hem Kingfisher. En wij? IJsvogel! Zelfs zijn vele

Daarin graaft hij een langzaam oplopende gang van

familieleden rond de evenaar geven wij het label ‘ijsvo-

een kleine meter lengte met aan het eind een kamer-

gel’. Hoe is hij aan die naam gekomen?

tje van ongeveer 10 cm breedte waarin de eitjes wor-

Winterschilderingen

Een blik op winterlandschappen van onze oude meesters geeft vaak een indicatie van hun natuurbeleving.
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IJsvogel als milieu-indicator

De ijsvogel staat bekend als een kwaliteitsindicator

Om het landschap gedetailleerd weer te geven, had-

van het watermilieu. Zo hebben herstelprojecten

den zij niet alleen oog voor lichtinval, wolkenforma-

in het oosten van het land, namelijk het weer laten

ties en over het ijs zwierende mensen, maar ook voor

meanderen van gekanaliseerde beken, de ijsvogel-

dieren om hen heen. Het is opmerkelijk dat voor de

stand zeker goed gedaan. Kijkend naar het werkter-

ijsvogel regelmatig een plekje op het linnen wordt

rein van de AVN zit het bij ons ook wel goed met de

ingeruimd. Kennelijk werd hij geassocieerd met streng

waterkwaliteit, gelet op het aantal broedpaartjes.

winterweer.

Alleen al de duinmeren, Wassenaarse landgoederen,

Geen ijsliefhebber

18

den gelegd.

de Horsten en Duivenvoorde waren in 2015 goed voor
zeker 20 broedpaartjes. En ook in onze parken, zoals

Is die associatie terecht? Ja en neen. De ijsvogel is een

Haagse Bos en Clingendael, broeden de vogels.

viseter. Hij gaat niet op trek als de vorst invalt. Voor-

Het gaat nu dus goed met de ijsvogel, maar zijn

alsnog blijft de vogel in de buitengebieden naarstig

natuurlijke vijand is ijs. In heel strenge winters

zoeken naar wakken in de hoop zijn honger naar vis-

(1962/63, 1978/79) raakten we zomaar driekwart van

jes te kunnen stillen. Maar dan, als de vorst aanhoudt,

de landelijke broedpopulatie kwijt. De ijsvogel kan dat

schudt hij zijn schuwheid af en gaat de stedelijke

echter snel herstellen. De vogels produceren namelijk

grachten en parkvijvers, waar wakken worden gesla-

twee keer per jaar een legsel van zes tot tien eieren;

gen, verkennen. Dat brengt mens en ijsvogel dicht bij

een reeks zachte winters, zoals sinds 2012/13, helpt de

elkaar. Duidelijk is wel dat hij absoluut niets van ijs

soort herstellen. En het vergroot voor u, als natuurlief-

moet hebben. Het liefst bivakkeert hij het hele jaar

hebber, de kans op een ontmoeting met deze snel over

bij helder en langzaam stromend water. Daar vindt hij

het water vliegende vogel. Inderdaad als een juweel u

19

De sequoia’s

de giganten onder de bomen

Wandelend in onze bossen kun je je moeilijk een voorstelling maken van de afmetingen van
volwassen sequoia’s. Om daarvan een idee te krijgen zouden we de hoogste bomen in ons
land kunnen nemen. Die worden tussen de 45 en 50 meter. Op 45 meter hoogte heeft de
sequoia zijn onderste zijtak, die op zijn beurt nog eens 45 m lang kan zijn en 2 m dik ! Een
volgroeide sequoia is zo’n 90 meter hoog en zou dus heel ver boven onze bossen uitsteken.

E

r zijn twee, eigenlijk drie soorten sequoia’s: de

Tekst en foto’s: Jaap van Loenen

zogenaamde kustsequoia ook wel redwood

ze, solitair staande, hun oorspronkelijke mooie kegel-

enorme afmetingen heeft. Daar was ook nog niet vol-

vorm kunnen aannemen en lang behouden.

doende tijd voor, want de bomen zijn pas sinds 1853

Het exemplaar op de foto heeft al laag bij de grond zij-

ingevoerd. Een ranger in Sequoia-Park, Californië ver-

takken waardoor je de schubvormige naalden en zelfs

telde ons gekscherend dat sequoia’s van 1000 jaar pas

de kegels van dicht bij kunt bekijken. De boom is een-

in de puberteit zijn. De oudste sequoia’s in Europa zijn

huizig dus ook de mannelijke kegeltjes zijn aanwezig.

dus eigenlijk nog pas kleuters.

Deze zijn echter klein en weinig opvallend.

Rage ‘s

Belangrijk is ook de dikke vezelachtige schors die

Al heel vroeg leidde de ontdekking van bepaalde

onder andere bijzonder goed bestand is tegen brand-

uitheemse boomsoorten in Groot-Brittannië tot een

schade. De vlammen verstikken in de vezels. Een boom

ware rage. Zo vond de hertog van Atholl (Schotland)

die zo oud kan worden moet ook wel tegen een stootje

het in 1620 een goed idee om de kale berghellingen

kunnen. Dit is wel bewezen door de duizenden jaren

Bij de foto’s:

De kustsequoia wordt ook wel vernoemd naar de in

van zijn land te beplanten met lariksen uit de Alpen.

oude exemplaren in het ”Sequoia-Park” in Californië

Linkerpagina:

genoemd (Sequoia sempervirens), de mam-

het oosten van de VS groeiende moerascipres (taxo-

Het gevolg was dat er daarna op de Britse eilanden wel

waar heel wat branden hebben gewoed. Branden, die

moetboom (Sequoiadendron giganteum) beiden

dium) die ook heel groot kan worden maar zijn naal-

17.000.000 lariksen werden geplant.

vaak zelfs wel goed waren voor het voortbestaan van

horen in Noord Amerika thuis en als derde de uit China

den verliest in de winter. De sequoia behoudt zijn naal-

Iets dergelijks gebeurde later met de Libanonceder. In

de sequoia’s. Door brand komt er ruimte en licht op de

Een ‘kleuter’ in de tuin van: “The National Museum of Computing”, voorheen het decodeercentrum (W.O.2).

afkomstige watercypres (Metasequoia glyptostroboï-

den en zo ontstond de naam: Taxodium sempervirens

elke Britse tuin van enige betekenis tref je die wel aan.

bodem zodat zaden kunnen ontkiemen en voor verjon-

Bovenrand:

des). We bepalen ons nu tot de eerste twee die wel

(altijd groene moerascypres)

Wat recenter was de beurt aan de sequoia die je op de

ging van het bos zorgen.

eens verwarring geven, omdat ze allebei zo geweldig

Beide sequoia’s werden overigens ooit ingedeeld bij

meest onverwachte plaatsen kunt tegen komen.

De kegels en schubben van de
Sequoia giganteum

groot kunnen worden.

de familie Taxodiaceae (moerascipresachtigen). Deze

Na het verdwijnen van de enorme Douglas sparren en

familie bestaat uit een bont gezelschap van bomen

eucalyptussen zijn de sequoia’s zonder twijfel thans

die op heel verschillende plaatsen op de wereld voor-

de grootste bomen ter wereld. Daarvan is de Sequoia

Meestal solitair

Sequoia’s in Nederland

Ook bij ons is de sequoia redelijk vertegenwoordigd.

Onder:

Met het planten van sequoia’s wordt ook bij ons geluk-

Verspreid over heel Nederland land staan er wel meer

komen. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze erg oud

kig meestal rekening gehouden met de afmetingen

dan 600 stuks. Het betreft hier meestal de Sequoia-

sempervirens de hoogste en de Sequoiadendron gigan-

en enorm groot kunnen worden en dat ze er in de pre-

die ze kunnen bereiken. Dit brengt met zich mee dat

dendron giganteum, de mammoetboom dus u

teum de dikste. Een belangrijk verschil is ook dat de

historie al waren. Ook in Europa moeten ooit sequoia-

Volwassen sequoia’s in Californië
De Sequoia sempervirens wordt
makkelijk 2 à 3 duizend jaar oud
Bron: Wikipedia

eerste naalden draagt en de andere schubben. Verder

wouden hebben gestaan waaruit grote delen van de

zijn de kegels van de sempervirens kleiner (2 cm) dan

bruinkoollagen zijn gevormd.

die van de giganteum (4 cm)

Latere inzichten hebben er toe geleid dat ze momen-

Ook de kwaliteit van het hout is erg verschillend.

teel bij de cipresachtigen worden gerekend. Hierbij

Dat van de sempervirens is heel goed bruikbaar. Van

horen ook de echte cipressen uit het Middellandse

de giganteum is het kartonachtig en voor industrieel

Zeegebied, de Chamaecyparis, de Japanse Cryptomeria

gebruik niet veel waard.

japonica en de bij ons inheemse jeneverbes.

De sempervirens voelt zich het best thuis in de vochtige kuststreek van Californië. Daarom spreekt ook wel
van kustsequoia. De giganteum vind je onder drogere
omstandigheden aan de voet van de Sierra Nevada.
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Cipresachtigen

Hij valt wellicht niet zo op omdat hij bij ons niet die

Sequoia’s in Europa

Het is niet zo bekend maar er staan heel wat sequoia’s
in Europa. De giganteum voelt zich hier best thuis.
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Boekbespreking

Contactgegevens

90 jaar Haagse vogelbescherming

Portefeuillehouders AVN

I

n 1936 zitten vier Haagse heren op zondag-

Naast hun lidmaatschap van de AVN waren de

doeken wordt gedaan. Frederik Hoogerhoud,

ochtend aan hun schrijftafel in de Vogeltuin

heren ook zeer actief in de Haagse Vogelbe-

nestor en erelid van de HVB zocht alle jaarver-

aan de Laan van Poot. Het zijn v.l.n.r. Bert

scherming (HVB). De twee Haagse natuurbe-

slagen, foto’s en rapporten bij elkaar en schreef

Nieuwenhuis, A. Weijler, Sjoerd Bakker en André

schermingsverenigingen waren dan ook zeer

feiten en anectdotes bijeen tot een zeer inzich-

van der Laan. De heren wisselden gegevens uit

nauw bij elkaar betrokken.

telijke geschiedenis.

over de broedresultaten in de volgeltuin die

Aangezien de HVB een jaar eerder werd opge-

Naast de chronologische historie krijgt de lezer

toen nog in beheer was bij de AVN. De foto

richt dan de AVN bereikte die vereniging in 2015

ook inzicht in de ontwikkeling van het vogel-

schetst een prachtig beeld van de toenmalige

al haar 90-jarig bestaan. Reden voor een groot

asiel, de veldwerkactiviteiten en de vogelbe-

gewoonte om op zondag een pak te dragen,

vogelfestival en de uitgave van een jubileum-

schermingswet en welke invloed de Haagse

ongeacht of je met je hobby bezig was.

boek waarin de ontstaansgeschiedenis uit de

vogelbeschermers daarop hebben gehad.
Het boek telt 208 pagina’s in een luxe band en is
rijk geillustreerd met beelden uit alle tijden van
de vereniging. Burgemeester Jozias van Aartsen
schreef, als beschermheer van het vogelasiel,
het voorwoord u
(zie ook de achterpagina van Haagwinde)
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Boeken op de markt ledenprijs
Niet zonder elkaar Bloemen en insecten
Winnaar van de Jan Wolkersprijs 2015,

€ 15,-

In dit bijzondere boek van uitgeverij Natuurmedia krijgt de lezer een
intiem kijkje in het unieke bevruchtingsmechanisme van vele bloemen.

Een andere kijk op

Hoe gespecialiseerde insecten verleid worden, welke keuzes ze maken en

het boerenleven !!

vooral waarom ze die speciale voorkeur voor een plantensoort hebben.
ISBN: 978-90-82043-64-8

Normaal € 24,50
AVN Ledenprijs

€ 19,50

90 jaar Haagse Vogelbescherming
Geschiedenis van de Haagse Vogelbescherming in woord en beeld
208 pagina’s, gebonden in hardcover.
ISBN: 978-94-91955-05-1

Te bestellen door overmaking van 19,50 euro

(ook verkrijgbaar bij enkele Haagse boekhandels)

o.v.v. ‘Niet zonder elkaar’ + uw naam en
adresgegevens op:

Te bestellen door overmaking van 15,- euro o.v.v. ‘boek HVB’ + uw

IBAN NL06 INGB 0000 7388 58

naam en adresgegevens op:

t.n.v. AVN Den Haag

IBAN NL06 INGB 0000 7388 58 t.n.v. AVN Den Haag

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

Helpt u ons aan een nieuw lid?

Ja, ik steun het Stedelijk Groen en word voor minimaal € 10,00 per jaar lid van de AVN
Naam
Voor minimaal € 10,00
per jaar maakt U uw
buurman, tante, achternicht of
goede kennis lid van de AVN.
Daarvoor krijgen zij
tevens vier keer per jaar
Haagwinde in de bus.

O heer O mevr.

Adres
Postcode/plaats
Opsturen naar AVN, antwoordnummer 53222, 2505 WB Den Haag (postzegel is niet nodig)
Of opgeven via www.avn.nl/ondersteuning U kunt ook eenmalig doneren via www.avn.nl/donatie

