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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.

Wie het kleine niet eert...

H

et goede nieuws eerst. In ‘Groen Kleurt de

Wat zien we namelijk nu al gebeuren ? Op een aantal

Stad’, de beleidsnota voor het Haagse groen

plaatsen in Den Haag zijn ontwikkelingen voorge-

van 2005 heeft het gemeentebestuur zich

nomen of in gang gezet, die kleinere groenstrookjes

verplicht de Stedelijke Groene Hoofdstructuur duur-

bedreigen of opslokken. Voorbeelden zijn te vinden

zaam te beschermen en in stand te houden. Die ver-

aan de Daal en Bergse Laan (het plan om een flat-

plchting was in de Agenda Groen voor de Stad, zoals

gebouw neer te zetten) en de Laan van Poot bij de

het College van Burgemeester en Wethouders die

Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding, de

onlangs naar de Haagse Gemeenteraad had gestuurd,

ontwikkelingen bij Park De Horst in Mariahoeve en

niet opgenomen. De AVN heeft samen met Vrienden

langs de Schenkzone in Haagse Hout, de teloorgang

van Den Haag, de KNNV en de Haagse Bomen Stich-

van het Florence Nightingalepark en de nieuwbouw

ting ingesproken bij de behandeling van de Agenda

aan de Erasmusweg in Escamp.

Groen in de raadscommissie Leefomgeving.

Al de kleine groene elementen daar raken versteend.

Bijna alle fractievertegenwoordigers in de raadscom-

Klein groen is van belang als opstap- en doorstaplo-

missie sloten zich aan bij onze pleidooien om die ver-

catie voor planten en dieren en het vult daarmee de

plichting ook als zodanig in de Agenda Groen op te

Stedelijke Groene Hoofdstructuur en de ecologische

nemen. Voor de natuur zelf maar ook voor de continuï-

verbindingszones aan.

teit van beleid voor het groen in de stad. Wethouder
Revis kondigde in zijn repliek op de bijdragen van de

‘Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd’, dat

raadsleden als eerste punt aan dat hij die verplichting

weten we allemaal. Die boodschap willen we ook

in de Agenda Groen wilde opnemen en dat heeft hij

graag meegeven aan het gemeentebestuur.

inmiddels gedaan. Wij en de andere groene organisaties zijn daarmee erg blij.

de AVN laten weten welke kleinere groene elementen
Echter, de raad heeft ook de Agenda Ruimte voor

u kent, waarvan u vindt dat ze zo van waarde zijn dat

de Stad behandeld en daarin streeft het gemeente-

we ze zouden willen en moeten behoudenu

kleine

buurtgroen op
www.avn.nl

bestuur naar een aanzienlijke verdichting van
bebouwde ruimte. De AVN heeft zeker waardering

Dank u wel.

voor de inhoud van de Agenda Ruimte en de manier
waarop die ontwikkeld is, maar we maken ons ook

Maarten Smies

zorgen.

voorzitter

Foto: Rob Visser
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We willen aan u een oproep doen: wilt u alstublieft aan

meld uw
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Lobby voor behoud Madurodambos
Afgelopen jaar was het 100 jaar geleden dat George Maduro werd geboren.
Madurodam herdacht dit heugelijke feit op 15 juli. Het ministadje is immers

nersorganisaties, de Bomenstichting Den Haag en de

is een ecosysteem op zichzelf waar de totale cyclus van

Haagse Recreatieruiters in het weekblad Den Haag

leven en doodgaan aanwezig moet zijn. In een bos

voor het vaderland. In dit herdenkingsjaar gaf Madurodam echter te kennen

Centraal heeft gepubliceerd. Het is een van de lobbyac-

wordt niet geschoffeld of geharkt. Het onderhoud

tiviteiten om aandacht te vragen voor het behoud van

bestaat uit het om de vijf tot acht jaar weghalen van

het stuk bos achter Madurodam. De AVN is dus niet

bomen die te dicht op elkaar groeien. Dan komt er

de enige partij die zich zorgen maakt. Net als aan het

weer lucht en licht op de bodem en daar profiteren de

begin van 2016 toen half Den Haag zich opwierp voor

andere bosplanten van. Wat dat betreft ziet het bos

de Scheveningse Bosjes, wordt de groep belangenbe-

achter Madurodam er goed uit. De raadsleden kregen

hartigers voor dit stuk bos elke week groter.

het boekje ‘Het Madurodambos’ mee naar huis, waarin

groeien. Ten koste van het achterliggende bos.

Door: Aletta de Ruiter

“D

e discussie over de uitbreidingsplannen van Madurodam wordt inmiddels
breed gevoerd. Wat begon met mee-

Randvoorwaarden
van de gemeente:

•
•
•
•
•

Wandeling met raadsleden

Eind september had de AVN al een uitnodiging

we dat uitleggen.

Lobby bij de wethouder

denksessies voor een beter ruimtegebruik is nu uitge-

gestuurd naar alle politieke fracties om samen een

groeid tot een tegenstelling tussen partijen die ieder

wandeling te maken door het bos. Daar was gelukkig

wethouder tot een van de belangrijkste lobbyactivitei-

hun belangen verdedigen. Madurodam blijft bij het

veel belangstelling voor. Tijdens de rondgang is er dan

ten. Hier wordt immers het beleid gemaakt. Ook Bou-

standpunt dat uitbreiding in het achterliggende bos
het enige redmiddel is om de attractie een toekomst te
geven. Tegen een gezonde toekomst bestaat natuur-

Uiteraard hoort een overleg met de verantwoordelijke

dewijn Revis bleek bezorgd over het bos, maar zocht

“Eenmaal gekapt, komt dat

Kwaliteit en kwantiteit bos

lijk geen bezwaar. Het simpel claimen van een stuk

moet behouden blijven

openbaar bos is echter te gemakkelijk. Steeds meer

Bos moet openbaar toeganke-

Hagenaars willen het bos behouden. Die mensen zijn

lijk blijven

doordrongen van het feit dat je een waardevol groen-

ook veel gediscussieerd en konden we uitleg geven

Bestemming is groen/park/

gebied maar één keer kunt offeren. Eenmaal gekapt,

ecologische verbindingszone

wel naar compromissen. “Madurodam heeft immers
ruimte nodig om te overleven”, was zijn stellige overtuiging. Revis zit in een spagaat, want hij moet zich

helemaal geen aanspraak kan maken. We hebben er bij

Foto boven:

aan de eigen randvoorwaarden houden maar hij wil

de wethouder op aangedrongen betrokken te worden

de kool en de geit sparen. Het bos achter Madurodam

bij het maken van het Programma Uitvoerings Kader

valt onder de Boswet gaf hij de AVN mee. Dat houdt

dat de gemeente momenteel opstelt en waaraan de

over de kwaliteit van dit deel van de Scheveningse

in dat er alleen gekapt mag worden als er voldoende

uitbreiding van Madurodam straks moet voldoen.

Fractievertegenwoordigers en raadsleden
luisteren aandachtig naar de uitleg
over het Madurodambos.
Foto: Maarten Smies

komt dat bos nooit meer terug. Er is simpelweg geen

Bosjes. Een belangrijk informatiemoment want geen

compensatieruimte voor nieuw bos wordt gevonden.

Onderdeel Stedelijke Ecologi-

ruimte meer in de stad om de schade te compenseren

van de deelnemers kende het gebied goed en de uit-

Dat is een flinke valkuil, want compenseren hoeft niet

sche Hoofdstructuur

op een andere plek. Veel Hagenaars vinden het niet

spraak ‘achterstallig onderhoud’ was een van de eer-

direct naast de deur te gebeuren. Revis was blij dat

Gebied is Rijksbeschermd

te verdedigen dat een gemeentebestuur voor een

ste opmerkingen die we hoorden. Men doelde op het

Madurodam was afgestapt van het eerste uitbrei-

informatiebijeenkomst, voor eenieder die het wilde

stadsgezicht

bedrijf als Madurodam een uitzondering zou maken.

dode hout dat links en rechts van het pad ligt. Gelukkig

dingsplan om het hele bos te willen annexeren en nu

horen, over de uitbreidingsplannen. Daar hebben we,

Omwonenden en belangen-

Dat schept immers een precedent voor andere.”

konden we uitleggen dat bosbeheer niet hetzelfde is

slechts een derde deel van het bos nodig heeft. Die

samen met de wijkorganisaties, nogmaals een plei-

als parkonderhoud. In een bos hoort ook dood hout

tevredenheid deelt de AVN niet, want we vinden het

dooi gehouden voor een compacter plan waarbij het

aanwezig te zijn. Goed voor de insecten, bacteriën en

misleidend om te doen alsof Madurodam een gene-

bos behouden blijft. Mogelijk zit er toch beweging in

schimmels, die op hun beurt weer voedsel zijn voor

reus gebaar maakt door af te zien van iets waarop het

de onderhandelingen om het plan te wijzigenu

verenigingen betrekken bij
uitwerking businesscase

Acties voor natuurbescherming

Bovenstaande tekst is het begin van een artikel dat

4

vogels of meehelpen aan het verteringsproces. Een bos

de erfenis van de verzetsheld die in de Tweede Wereldoorlog zijn leven liet
het ministadje ontgroeid te zijn. Om levensvatbaar te blijven wil de attractie

•

de AVN begin december samen met een vijftal bewo-

bos nooit meer terug”

Kijk op avn.nl/natuurkwaliteit-madurodambos voor het document Madurodambos en de brief aan de wethouder
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Bijeenkomst bij Madurodam

Op zondag 27 november hield Madurodam zijn tweede
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Bunkers toeristische attractie ?
Vijfenzeventig jaar na aanleg staan de bunkers langs de kust steeds meer in de
publieke belangstelling. De generaties van na de oorlog zien in de betonnen
kolossen nu geen bedreiging door de bezetter meer, maar een stuk geschiede-

Een half jaar geleden maakten we in Haagwinde melding van de explosieve groei van de exoot

nis. Maar of dat nou een toeristische attractie moet worden ?

I

Japanse duizendknoop die zich mede door foutief beheer enorm uitbreidt. Dankzij dat artikel

n 2009 werd de AVN gevraagd mee te denken om

waaronder de AVN, randvoorwaarden en knelpunten

de ‘Batterij Scheveningen Noord’ langs de kust

mogen aanreiken.

ten noorden van het Zwarte Pad open te stellen

Zomaar “nee” zeggen helpt nu niet. Niet meedenken

voor publiek. Die vraag kwam voort uit een subsidie

helpt ook niet, want dan telt je mening niet meer mee.

die indertijd door het college beschikbaar was gesteld

Stevige randvoorwaarden neerleggen dus om de

om de bunkers op te knappen. De vraag liep ver voor

kans dat het een museum wordt zo klein mogelijk

de realiteit uit, want men was vergeten contact te

te maken. Uiteraard gaan de vleermuizen voor. Geen

leggen met Dunea, de beheerder van de duinen. Het

is er nu goed nieuws te melden.

D

e Japanse duizendknoop is een agressieve

ondernemer uit Kollum (Friesland) met de mededeling

groeier. Vooral in bermen met zachte bodems

dat hij de oplossing voor het probleem in huis heeft.

groeien de wortelstokken elk seizoen meters

Een bestrijding met heet water van 120 graden zorgt

lang uit en op bijna elke 10 cm ontspruit er een sten-

voor het direct afsterven van plant en wortelstokken.

gel die tot 2 meter hoogte groeit. De plant laat op die

Er wordt zowel bovengronds als ondergronds gewerkt.

Bestrijding met stoom/heet water

ingang vanaf het Zwarte Pad vanwege massatoe-

manier geen ruimte over voor andere planten en we

In het eerste geval met een stoomvernevelaar en

1.

De planten in vroege voorjaar

antwoord was dan ook kort: “Neen, daar gaan wij niet

risme vanaf het strand. Toegang uitsluitend klein-

zien de laatste twee jaar dan ook een grote versprei-

ondergronds met een injectiestang die tot een meter

2.

Oppervlaktebestrijding met sproeilans

mee akkoord”. Dunea gaf de voorkeur aan de kwets-

schalig onder begeleiding. Maar eigenlijk... liever niet

ding van monoculturen van uitsluitend Japanse dui-

diep tussen de wortels wordt gestoken. De plant wordt

3.

Na behandeling

bare natuur in de zeereep en wist dat deze bunkers in

want de natuur in de duinen is hier veel te kwetsbaar.

zendknoop.

als het ware plaatselijk gekookt. Omdat het maatwerk

gebruik waren als overwinteringsplaats van de groot-

De belangen van natuur en cultuur zijn hier behoorlijk

ste populatie meervleermuis in West-Europa.

strijdig. Op de website van de stichting Atlantikwall
museum wordt reeds een voorschot genomen op de

Maaien helpt niet

den ontzien. De nadelen voor de natuur in de omgeving zijn dan ook te verwaarlozen. Uiteraard kan niet

Wie dacht dat de plannen daarmee van tafel waren,

openstelling. Het is net alsof je nu al kunt reserveren

plant is zo groot dat afgemaaide stengels makkelijk

gegarandeerd worden dat de woekeraar na slechts één

komt bedrogen uit; want inmiddels ligt er een nieuwe

voor een rondleiding in de “spannende bunkers".

opnieuw uitlopen en ook het maaisel kan gaan wor-

behandeling het loodje legt, maar het eerste seizoen

aanvraag vanuit de Stichting Atlantikwallmuseum

Spannend was het zeker tijdens de oorlog, maar of de

telen, zelfs als het een poosje droog heeft gelegen. Dit

ligt het succes al wel op 30 % en na vier keer achtereen

Scheveningen. Er wordt nu echter eerst een haalbaar-

huidige generatie zich daar een voorstelling van zal

is dan ook de oorzaak waardoor de plant zich het afge-

behandelen is de locatie zo goed als schoon.

heidsonderzoek ingesteld waarbij belanghebbenden,

kunnen maken, valt zeer te betwijfelen u

lopen jaar zo massaal heeft verspreid. Zowel provincie
de plant te bestrijden met glyfosaat (Roundup) een

Prijs op Duurzame Dinsdag

Inmiddels heeft deze aannemer een demonstratie

chemische bestrijding dat we liever niet in ons groene

gegeven en de resultaten zijn zeer hoopgevend. De

milieu gebruiken. En feitelijk is glyfosaat sinds 2015

gemeente Den Haag wil de locaties met Japanse dui-

een verboden middel in de openbare ruimte.

zendknoop vanaf het voorjaar 2017 met deze bestrij-

Bestrijden met heet water
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op de vierkante meter is, kan de overige vegetatie wor-

Maaien heeft weinig nut, want de groeikracht van de

als gemeente waren al van plan als laatste redmiddel

Door: Adri Remeeus

Door: Aletta de Ruiter

dingsmethode laten aanpakken. Naar nu blijkt, heeft
dit bedrijf (Weed Free Service) met deze uitvinding

Haagwinde blijkt niet alleen in Den Haag te worden

afgelopen jaar de tweede prijs op Duurzame Dinsdag

gelezen, want twee maanden geleden belde een

gewonnenu
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Foto’s: Weed Free Service

De bunkers van Batterij Scheveningen Noord
steken voor een deel boven de duinen uit met
uitzicht op zee. Het complex is ondergronds
verbonden via een gangenstelsel.
De staat van onderhoud is slecht. Om het toegankelijk te maken voor publiek zou er eerst
grootschalig gerenoveerd moeten worden.

Milieuvriendelijke bestrijding
				 Japanse duizendknoop
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Historie

Dwarsdoorsnede van de weg in 1667 door landmeter en uitvoerder Johan van Swieten

denis en zijn leeftijd is de weg met omringende bomen

Beweging op de Scheveningse weg
Door: Joost S.H. Gieskes

Kaart uit 1661, voor de aanleg van
de bestrating. Er was al eeuwenlang een zandweg door de duinen.
Op deze kadastrale kaart staan de
eigenaren van de percelen vermeld.

T

Door de jaren heen is wel het een en ander veranderd.
Er kwam een trambaan voor de eerste paardentram
van Nederland; de weg werd geschikt gemaakt voor
auto’s; naast de weg verschenen fietspaden; voor de

ussen het vissersdorp Scheveningen en Den

aan te leggen tussen Scheveningen en Den Haag. In

voetpaden moest een alternatief worden gevonden en

Haag was er door de duinen altijd een verbin-

fraaie gedichten poogde hij de overheid ervan te over-

later werd een dubbele tramlijn aangelegd compleet

ding. Als de vissers hun waar naar den Haag

tuigen hoe nuttig zo’n weg zou zijn. De jeugd hoefde

met leidingen aan masten en tevens perrons.

brachten was het een moeizame weg dwars door de

dan niet meer te lanterfanten op het Lange Voorhout

De dijk aan de zuidzijde (kant Sorghvliet) is vrijwel

duinen. Omgekeerd was het voor de Hagenaars niet zo

en elders en kon heerlijk gaan uitwaaien op het strand.

verdwenen. Op veel plaatsen langs de weg, vooral

in onderzoek. De gemeente met de HTM werkt daartoe

aantrekkelijk om naar Scheveningen te gaan want de

In 1665 had Huygens eindelijk succes. De weg, Zee-

tussen de Teldersweg en Scheveningen-dorp, staan

nauw samen met belanghebbenden waaronder ook

afstand van 2 kilometer door mul duinzand was niet

straat geheten kwam er. En hoe! Magistraal, geheel

gebouwen met in- en uitritten. Grote en kleine wegen

de AVN.

mis.

met klinkers verhard over een lengte van circa 2 kilo-

doorkruisen de Scheveningseweg. De oorspronkelijk-

Uitgaande van de hedendaagse inrichting en beplan-

Dit bracht Constantijn Huygens (1596 – 1687) , diplo-

meter met terzijde van de weg liefst vier rijen bomen,

heid van de weg is nog het meeste bewaard tussen de

ting moeten er afwegingen worden gemaakt om tot

maat, dichter en stichter van het buitenverblijf Hof-

en daarbuiten een aangelegde dijk aan weerszijden

Teldersweg en het Carnegieplein.

een zodanig ontwerp te komen dat de ecologische

wijck in Voorburg op het idee om een verharde weg

tegen het stuiven. De weg had met de bomenrijen een

Geen wonder dat al deze ontwikkelingen ten koste

en dendrologische waarden worden gerespecteerd.

breedte van bijna 42 meter. Het was de eerste weg in

gingen van het oorspronkelijk ontwerp. Ondanks alle

Maar dat ook de evidente historische waarde van deze

Nederland met klinkers buiten de bebouwde kom. Het

wijzigingen heeft de weg toch nog veel van zijn allure

unieke weg voor de verre toekomst gehandhaafd blijft

was een groot succes, al mopperden de vissers aan-

weten te behouden doordat door de jaren heen de

of zelfs versterkt wordt. De weg is niet alleen van lokale

Een eeuw na de aanleg van de Scheveningseweg lijkt er al een aantal rijen
bomen verdwenen. We kijken in de
richting van de Keizerstraat. Straatweg en wandelpaden zijn van elkaar
gescheiden. De visvrouwen vervoeren
de manden met handel op het hoofd.
Door een vishoed met brede rand werd
voorkomen dat lekkend viswater op de
kleding terechtkwam. Deze wijze van
vervoer was tot aan het begin van de
twintigste eeuw gebruikelijk. Andere
middelen van vervoer waren het juk
met twee manden of de hondenkar.

vankelijk, want ze waren gewend om op een zachte

gemeente Den Haag er zorgvuldig mee is omgegaan.

betekenis maar ook van landelijke waarde. Dat bete-

Tekening: P.C. La Fargue 1778

ondergrond te lopen.

Constant aangepast

8

van uitgesproken historische waarde.

Nieuw tramtracé vraagt om keuzes

kent dat er keuzes moeten worden gemaakt door het
samenwerkingsverband. Behoud van groen, behoud

Omdat de tijd niet stil staat moet er om technische

van historische waarden en een robuuste trambaan

De weg heeft zich tot op heden goeddeels weten te

redenen vernieuwing plaats vinden van het tramtracé.

die vele jaren meegaat.

handhaven als verbindingsweg tussen Den Haag en

De onvermijdelijke effecten daarvan op de directe

Ademloos zien wij toe welk ontwerp ons Hagenaars

Scheveningen. Alleen al wegens de ontstaansgeschie-

omgeving, in het bijzonder de bomen, zijn momenteel

gepresenteerd gaat worden u

Haagwinde | december 2016
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De nieuwe natuur op Voorlinden
Bent u al in het museum voor moderne kunst op Voorlinden geweest ?
Dan bent u wellicht onder de indruk van de parkaanleg rond het museum.

die alleen hier voorkwam. Maar we hoorden ook spre-

geworden op Voorlinden. Zo druk zelfs dat er vlak ach-

ken over het wegwerken van achterstallig onderhoud.

ter de entree in allerijl een tweede parkeerterrein werd

In de maanden daarna bleek wat daarmee bedoeld

aangelegd. Helaas zonder daarvoor eerst een vergun-

werd. De nieuwe eigenaar houdt van een opgeruimd

ning aan te vragen !

Golvende bloemperken van tuinarchitect Piet Oudolf flankeren het nieuwe

De natuur kreeg op Voorlinden de vrije teugel. “Vooral

bos en de vier tuinmannen hadden hun handen vol

Het oranjetipje is echter verdwenen, want het mist de

gebouw. En rondom een wandelpark met 40 ha bos, duin en veenweide.

niet te drastisch ingrijpen” stond er in het beheerplan

aan het kappen van ‘lelijke’ bomen, het wegsnoeien

nectar van de pinksterbloemen en het look-zonder-

Afgelopen twee jaar heeft er een metamorfose plaatsgevonden.

van de KPN. Af en toe een dunning, dood hout laten

van struiken en het maaien van het riet. Voorlinden

look als voedsel voor de rupsen. En het bruin zandoogje

liggen, gazons één keer per jaar maaien en veel riet

raakte langzaam aangeharkt. Ten behoeve van de

mist zijn brandnetels. De getelde aantallen zakten in
van 132 in juni 2014 naar 8 exemplaren in juni 2016.

L

langs de oevers, goed voor de riet- en watervogels.

museumbouw werd een 150 jaar oude lindelaan met

andgoed Voorlinden in Wassenaar stond bij

Zulk beheer vertaalt zich in een hoge biodiversiteit

monumentale Krimlindes geruimd, het gazon werd

natuurliefhebbers jarenlang bekend als de parel

met veel vogel- en vlindersoorten. Toen de KPN het

wekelijks geschoren en langzaam transformeerde

van de Buurtweg. Het landgoed was eigendom

landgoed te koop zette, hield iedereen de adem in. Wat

Voorlinden tot het wandelpark dat het nu is. Alleen

van de PTT, daarna KPN, die het grote landhuis als

gaat dit betekenen voor het toekomstige natuurbe-

het beheer van het hoge duin, grenzend aan Meijen-

ming van landschap meegemaakt. In de 18e eeuw had-

opleidingscentrum exploiteerde. Later kwam in het

heer? Buurman Van Caldenborgh bleek een serieuze

del, bleef intact. Dat is Natura 2000-terrein en moet

den alle landgoederen nog een formele tuinarchitec-

Verdwenen natuur:

huis een eventbureau voor bruiloften en partijen. Het

kandidaat en in 2013 kwam de 40 ha in zijn bezit.

volgens de Europese richtlijn beheerd worden.

tuur met rechte lijnen en geschoren hagen. In de 19e

Nieuwe parkaanleg

1 Een oude esdoornstobbe, het
verschil tussen wortels en stammen
is nauwelijks zichtbaar doordat
de zandgrond is uitgespoeld

bezoek was beperkt. Aan de poort stond een bordje

eeuw kwam de Engelse landschapsstijl in de mode.

4 De bloemperken met tuinplanten bloeien van het vroege
voorjaar tot de late herfst.

Door Aletta de Ruiter en
Adri Remeeus

Niet desastreus ?

In de afgelopen eeuwen hebben we vaker een omvor-

Achterstallig onderhoud?

Een kathedraal met honderden zuilen

Voor wie er nooit eerder is geweest, oogt Voorlinden

al het dode hout opgeruimd. Tegenwoordig mag het

schielijk het bordje voorbij in de hoop niet te worden

een nieuw beheerplan te komen praten. Om te laten

als een prachtig landgoed. Het oude duinbos is ruim

bos weer meer zelfregulerend groeien. Als er dan eens

2. De bloemenweide achter het
landhuis. In de zomer gonsde het
hier van de insecten en vlinders

aangesproken door een beheerder of boswachter.

zien hoe goed de natuur zich had ontwikkeld, kreeg

als een kathedraal met honderden zuilen. Op de plek

een beheerder is die een ander modebeeld in gedach-

Het landgoed ligt uniek op de grens van jong duin en

de nieuwe eigenaar een deskundige en enthousiaste

van de voormalige bloemenweide staan gekweekte

ten heeft, dan is dat niet direct desastreus voor het

strandwal met een entree dwars door de veenweide.

rondleiding over zijn eigen terrein. Aanvankelijk leek

tuinplanten die bijna het jaar rond in bloei staan en

landschap. Natuur is flexibel en blijft groeien. Zodra

3. De lindelaan met Krimlindes
in het voorjaar. De laan liep nergens heen en werd daarom niet
als historisch aangemerkt

Mooier dan in Voorlinden vind je de combinatie van

het of die adviezen ook zouden worden overgeno-

kleuren en geuren. Een cultuurlandschap dat goed

de beheerder de teugels iets laat vieren, schiet het

dit geologische trio langs de gehele Zuid Hollandse

men. In de nieuwsbrief van Voorlinden werd met trots

aansluit bij de vormgeving van het museum. Sinds de

groen weer uit de grond en komen de vogels en vlin-

kust niet bij elkaar.

gesproken over het zeldzame oranjetipje, een vlinder

openstelling in september jl. is het ook veel drukker

ders terug. Ga maar kijken, het is er indrukwekkend u

1
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‘uitsluitend toegankelijk voor jaarkaarthouders’. Wie
die kaart niet had, maar toch nieuwsgierig was, fietste

2

Hij nodigde AVN en stichting Duinbehoud uit om over

3

4

In de vorige eeuw werd bos schoon aangeharkt en

5
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5 Op de plek van de gekapte lindelaan en de bloemenweide staat
nu het museumgebouw. Het oogt
licht en luchtig met veel glas.
6 Vrijwel alle struiken zijn uit
het bos weggehaald. Er is dus
geen beschutting meer voor
bodembroedende vogels

6
11

Geeft u ons een financieel steuntje ?

Extra woningbouw rond het HagaZiekenhuis Leijweg creëert een schijnbaar onoplosbaar ver-

We vragen onze leden niet vaak om een extra bijdrage,

het Florence Nightingalepark naar het buurtpark Kleine Hout blokkeert terwijl die plek voor

schillende projecten. Indien u daarvoor een extra finan-

een goede recreatieve en ecologische aansluiting juist onbelemmerd moet zijn.

A

heel gelukkig mee. Het helpt de financiële positie van de
vereniging in balans te houden. Hiervoor kunt u ons bankrekeningnummer gebruiken, graag onder vermelding van
‘gift 2016’. Desgewenst kunt u ook gebruik maken van de
donatieknop op onze website www.avn.nl u
De AVN is door de Belastingdienst erkend als:
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Uw bijdrage komt daardoor in aanmerking voor de fiscale aftrekregeling
voor giften aan goede doelen.

l sinds de start van het project in 2011 heeft de

lege van B&W vraagt de Raad in te stemmen met het

AVN zich gebogen over de planogische ont-

‘Verkeersdocument en Ontwikkelingskader gebieds-

wikkelingen rond het Florence Nightingale-

ontwikkeling Leyweg-Escamplaan’ en wil het vrijge-

park. Waar we allereerst streden voor behoud van

ven voor inspraak. Het document maakt duidelijk

zoveel mogelijk oppervlakte groen; verschoof de focus

dat er 3600 verkeersbewegingen per etmaal op de

steeds meer naar het behoud van kwaliteit van het

Escamplaan zullen gaan plaatsvinden. Dat laat ons

groen dat overbleef.

inziens geen ruimte

Meerdere functies

Een goede recreatieve

ten koste van een groot deel van het Florence Nigh-

en ecologische verbin-

tingalepark. En omdat alle nieuwe woningen ook een

ding kunnen we dan

eigen parkeerplaats krijgen en de meeste uitgaande

wel vergeten.

dat op die weg straks een permanent verkeersinfarct
ontstaat. Daar komt nog bij dat op dezelfde kruising

De AVN zal uiteraard
een zienswijze indie-

moet blijven en het liefst ook nog de historische lijn

nen. Op onderstaande

van de Houtweg omdat die tot het cultureel erfgoed

websites zijn de plan-

van de oude stadsgrens met Loosduinen behoort. En

nen voor het publiek

dan is er ook nog een extra opgave voor waterberging.

inzichtelijk. Naar ver-

Behoud en inpassing van al die verschillende functies

wachting komt het

Vereniging voor Natuurbescherming. Het gaat om slechts 10 euro op jaarbasis. Uw

en kwaliteiten vraagt om een zeer ingenieus plan.

voorstel medio januari

financiële steun blijft onontbeerlijk voor onze activiteiten ten bate van de natuur u

Maar eigenlijk is het onmogelijk. De verschillende

ter besluitvorming in

functies strijden dan ook om voorrang.

de gemeenteraad u

inneringsnota is te duur voor zo’n klein bedrag. Daarom herinneren we u hierbij nogmaals aan de contributie. Indien u nog niet heeft betaald, zien wij deze alsnog graag
tegemoet op onze bankrekening NL24 INGB 0000 003565 ten name van Algemene

Inmiddels wordt die voorrang afgedwongen. Het col-
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De verkeersstromen vanuit ziekenhuis (C) en twee woningblokken
(A+B) lopen via de Escamplaan
linksaf de wijk uit.
De rijrichting naar de Leyweg
(rechtsaf) is alleen voor gebouw B
beperkt mogelijk. Over de nu
nog stille Escamplaan (alleen
busbaan) zullen straks 3600
auto’s per etmaal rijden.

B

A
C

Zienswijze

de functie van de ecologische verbindingszone intact

Helaas hebben we nog niet alle contributies van 2016 binnen. Het sturen van een her-
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in de groene functies.

De stedelijke verdichting rond het ziekenhuis gaat

routes uitkomen op de Escamplaan, bestaat de vrees

Herinnering contributie 2016

voor de benodigde rust

ecologische verbinding

ciële ondersteuning wilt geven, zijn we daar uiteraard

NL24 INGB 0000 003565

Door: Arnim van Oorschot

keersprobleem op de Escamplaan. Daar ontstaat een verkeersstroom die de groene zone van

maar dit jaar moest de AVN extra kosten maken voor ver-

IBAN Bankrekeningnummer

Worstelen met ruimte Escamplaan

www.denhaag.nl/schooneley
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-166086.html
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Het werk aan de grote waterberging bij Zoetermeer lijkt stil te liggen, maar
dat is slechts schijn. De voorbereidingen om van de huidige polder een gebied
te maken voor waterberging en recreatie zijn in volle gang. De natte natuur
die daarbij ontstaat is mooi meegenomen.

Nieuwe Driemanspolder op schema
Door: Leon van den Berg

D

aannemer wordt. Die zal, voordat hij daadwerkelijk

nu gaat kijken zal er een hard hoofd in hebben, want

aan de slag kan, nog diverse vergunningen moeten

het gras staat minstens kniehoog en een steenuil kan

aanvragen. Bijvoorbeeld een watervergunning en

alleen jagen bij kort gras.

omgevingsvergunningen voor de aanleg van brug-

Vooral water

gen. Als daar geen bezwaren tegen worden ingediend, kunnen de werkzaamheden medio 2017 star-

Op de plankaart is te zien wat het plan uiteindelijk

ten. Die zullen dan drie jaar in beslag nemen, waarbij

moet worden. In één oogopslag is duidelijk dat water-

vooral het grondverzet veel tijd vergt. Er moet twee

berging het voornaamste doel is. In de ondiepe plassen

miljoen kuub grond worden uitgegraven en de kaden

(1-2 m) zal veel ruimte voor waterrecreatie komen. Door

moeten de tijd krijgen om in te klinken. Die zullen

men met afvoer van het hemelwater. Dat fenomeen

de geringe diepte kan de waterkwaliteit echter niet

daarom tijdelijk hoger zijn dan in het ontwerp is

begrensd door Wilsveen, de Voorweg, de

wordt nog verergerd door de oprukkende verstening

gegarandeerd worden, waardoor zwemmen wordt

aangegeven u

Leidschendamseweg/Zoetermeerse Rijweg

van privétuinen.

afgeraden. Er wordt voorzien in horeca, botenverhuur

is circa 350 ha groot, gelijk aan ruim 500 voetbalvelden. Het is nu nog een agrarisch gebied met veeteelt

Historie

voor boten zonder verbrandingsmotor en een cam-

Boven: een steenuil
foto: Bert Hoogerhoud

Onder: De inrichting van het
nieuwe recreatiegebied. Er komt
vooral veel ruimte voor water.

ping met maximaal 90 plaatsen. Daarnaast komen er

De benaming Driemanspolder dateert uit 1668 toen

kilometers paden in het gebied. Aan de rechterkant

en akkerbouw, maar tussen 2017 en 2020 ontstaat

het voormalige turfwingebied werd drooggelegd. Het

van de plankaart treffen we een boezemkanaal. Via

hier een recreatie-/natuurgebied met water, wandel-,

inpolderen werd toen gefinancierd door een oervorm

deze vaart wordt het wateroverschot in en weer uit

fiets- en ruiterpaden. Bij extreme regenval wordt het

van crowdfunding, waarbij de participanten uit hun

de polder gepompt. De vaart moet nog wel worden

gebied gebruikt als waterberging. Deze piekberging

midden een bestuur kozen. De eerste bestuurders

gegraven. Hij sluit aan op het Buytenpark en bestaat

wordt eenmaal in de tien jaar verwacht, waarbij het

waren: pensionaris van Delft Johan van der Dussen;

uit twee brede zes meter hoge dijken met daarop een

gebied in twee dagen met maximaal 10.000 liter per

burgemeester van Leiden, Herman van der Meer en

voet- en fietspad en mogelijk ook een ruiterpad. Al-

seconde vol kan stromen. Het water kan dan vijf dagen

Jacobus van der Tocht. De droogmaking kreeg de naam

hoewel extra recreatie in de dichtbevolkte Randstad

worden vastgehouden waarna het in tien dagen weer

van het aantal bestuursleden: Driemanspolder. De

zeer welkom is, zal het wel een verstorend effect heb-

kan worden uitgepompt.

huidige wijk Driemanspolder in Zoetermeer verwijst

ben op de stilte van de Grote Polder die er naast ligt.

hiernaar. De Nieuwe Driemanspolder beslaat onge-
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planning weten we aan het eind van het jaar wie de

zich daar zal gaan vestigen. De ornitholoog die daar

e Nieuwe Driemanspolder wordt rondom

(N469) en de wijk Leidschenveen. Het projectgebied

De begrenzing van het plangebied afgezet
in de huidige polder tussen de bebouwing
van Zoetermeer (rechts) en Leidschenveen (links). In het grote vierkant ligt het
polderdorp Wilsveen. De polder is nu nog
agrarisch land dat voor de helft bestaat
uit weiland en voor de andere helft uit
akkerland (zie foto’s in bovenrand)

steenuilen aangelegd in de hoop dat de uilensoort

Voortgang

Door waterberging, natuur en recreatie te combine-

veer een derde van de oorspronkelijke droogmakerij.

ren is er sprake van meervoudig ruimtegebruik. Die

De eerste plannen daarvoor dateren al van 2008 (plan

waterberging is noodzakelijk vanwege de almaar

Dienst Landelijk Gebied). In 2009 maakte het Hoog-

manspolder (N3MP) er ligt. Eigenlijk is het een wonder

oprukkende verstedelijking. In de afgelopen vijftig jaar

heemraadschap van Rijnland een inventarisatie van

dat het plan doorgaat, want in 2010 kwam het door be-

is Zoetermeer tot een grote stad uitgegroeid en heb-

de flora en fauna in het gebied. Daarbij werd onder

zuinigingen van het Rijk op losse schroeven te staan. Er

ben ook de aangrenzende Vinexwijken van Den Haag

meer voorzien dat de steenuil het moeilijk zou krijgen

was drie jaar voor nodig om tot een overeenkomst te

veel oorspronkelijk weiland opgesoupeerd. Op plekken

omdat zijn habitat verdwijnt. Om dat te compenseren

komen en de planfase te starten. Nu die achter de rug

waar meer steen dan groen aanwezig is, krijg je proble-

is aan de andere zijde van de Voorweg een gebied voor

is, is men druk doende met de aanbesteding. Volgens

Toch gaat het nog even duren voordat de Nieuwe Drie-
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NOx is Nix

waarin geconcludeerd wordt dat ‘de instroom
van stikstof ook in de bestaande situatie al te

Alle MER stikstofberekeningen moeten opnieuw
Iedere koper van een zuinige auto wist het allang vóór Dieselgate: het voorgespiegelde gunstige verbruik zou nooit gehaald worden. En toch werd iedereen
verrast door de onthullingen: niet de verkopers, maar de industrie zelf zorgde
bewust voor veel te lage uitstootwaarden. Maar de grote vervuiler bleek in
dit geval de plantenmeststof stikstof (NO2 en NO3, ofwel NOx). En helaas, in

In september 2015 was het Volkswagen die als

bijgesteld en opnieuw doorgerekend in de verwachtingen voor de toekomst.

hoog is in sommige delen van het duingebied.’

eerste toegaf op een wel heel sluwe manier

Die berekeningen worden in de MER getoetst

geknoeid te hebben met de software die de

aan van tevoren vastgestelde normen. Die

werkelijke uitstoot van NOx verhult. Inmiddels

normen zijn afhankelijk van het type habitat

lijkt het erop dat de meeste autofabrikanten dat

Leefmilieu het Vlaams Gewest voor de rechter

(leefgebied). Als uit de MER berekeningen naar

deden en dat VW bij lange na niet de ergste was.

gedaagd om de milieu effecten van de voorge-

voren komt dat in een bepaald gebied door de

De Europese commissie heeft daar het volgende

nomen aanleg van een stuk snelweg bij Ant-

voorgenomen plannen een grenswaarde wordt

op bedacht: dieselauto’s mogen vanaf 2017 ruim

werpen opnieuw te bekijken. Toen was nog niet

overschreden, heeft de planmaker twee keuzes:

twee keer zoveel stikstof uitstoten dan de gel-

bekend dat de normen voor uitstoot daadwer-

het plan veranderen of maatregelen nemen om

dende norm van 80 milligram per kilometer.

kelijk enorm versoepeld zouden worden. Nu dat

de gevolgen te verzachten. Dat laatste wordt

Vanaf 2021 wordt de norm 120 milligram, dus

inmiddels wel bekend is, zouden de berekenin-

‘mitigerende’ maatregelen genoemd. Probleem

nog altijd veel hoger dan de huidige norm.

gen voor alle MER rapporten die invloed hebben

NOx opnieuw bezien

In België bij Antwerpen heeft de Bond Beter

plaats van iets aan het probleem te doen, besluit Brussel de uitstootnormen

is dat de stikstofhoeveelheid die de duinen

hiervoor dan maar te verdubbelen.

inkomt, en die nu al te hoog is, door de ontwik-

De Nederlandse modelberekeningen voor de

gedaan. Omdat de voorgestelde mitigerende

kelingsplannen alleen maar hoger wordt. Die-

instroom van NOx zijn niet direct gebaseerd op

maatregelen daarmee ook onvoldoende zou-

selgate laat zien dat naar alle waarschijnlijkheid

de Europese emissienormen, er wordt met vele

den kunnen blijken, roept de AVN de gemeente

de werkelijke instroom van stikstofoxyden veel

factoren rekening gehouden, maar de verwach-

Den Haag op om nieuwe berekeningen voor

hoger is geweest dan in de modelberekeningen

tingen voor de daling in de toekomst hadden

de stikstofdepositie voor het Westduinpark en

wordt voorspeld en er is geen reden om aan te

er wel een relatie mee. Dat die voorlopig niet

Solleveld-Kapittelduinen te laten maken, deze

nemen dat dat snel zal verminderen.

doorgaan is een enorme trendbreuk en de ver-

door de Commissie MER te laten beoordelen en

wachtingen zullen naar boven moeten worden

extra maatregelen te nemen op basis van de

N

u ons Haagse Natura 2000 duingebied ook
is aangewezen als Nationaal Park wordt het

MER en mitigerende maatregelen

De duinen genieten al een aantal jaren extra bescher-

hoog tijd om de natuurbescherming seri-

ming door de aanwijzing tot Natura 2000 gebied. Dat

eus te nemen. Eén van de grote problemen is al jaren

is een Europees systeem van natuurgebieden met

de steeds ernstiger wordende luchtvervuiling in het

zeldzame biotopen. Het hele Haagse gedeelte van de

gebied. Voor een van nature voedselarm ecosysteem

Hollandse Duinen is daardoor beschermd natuurge-

als de duinen is teveel stikstof een catastrofe. De aan-

bied geworden. Onlangs is er zelfs afgesproken dat er

voer daarvan gebeurt vooral door de lucht en de groot-

langs de kust niet meer gebouwd mag worden.

ste veroorzaker ervan is het verkeer.

Bij het maken van bestemmingsplannen voor een

Desondanks ontwikkelt de stad Den Haag zich sterk

gebied moet een zogenoemd Milieu Effect Rapport

langs de kust. In Scheveningen en Kijkduin worden de

(MER) worden gemaakt, waarin de gevolgen van de

komende paar jaar meer dan duizend woningen bijge-

voorgenomen ontwikkelingen worden doorgerekend.

bouwd en talloze vierkante meters commercie. Op het

Let op, doorgerekend en niet doorgemeten! Er zijn

strand wil het stadsbestuur meer reuring. Men hoopt

nieuwe bestemmingsplannen gemaakt (en goedge-

de bezoekersaantallen naar de kust daarmee sterk te

keurd) voor Scheveningen-Haven en voor Kijkduin-

vergroten. Gezien de flinke investeringen in parkeer-

Ockenburg. Voor beide is een MER rapport verschenen,

garages wordt er vanuit gegaan dat die vooral met de

mede omdat ze aan de beschermde duingebieden

auto blijven komen.

grenzen. Daar hoorde ook een stikstofonderzoek bij,

op het duingebied opnieuw moeten worden

aanbevelingen van die Commissie u

Foto: Rob Visser

Door: Jos Verhoeff
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Dieselgate en uitstootnormen
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Interview

Afscheid van een Haagse bosbaas
Staatsbosbeheer gaat reorganiseren en dat heeft ook gevolgen voor de bos-

dunne rechte stammen wilt kweken, zullen er keuzes

gewoond, kwam de dienstwoning op de Koekamp

gemaakt moeten worden”. Dat dunnen is voor Peter

beschikbaar. Door toenemend vandalisme was er

een filosofisch proces dat begint als hij in zijn vrije tijd

behoefte aan permanent toezicht op de hertenkamp

een ronde te paard maakt. “Vanaf een paardenrug kijk

en de werkschuren. De Koekamp was in die tijd nog

je heel anders naar de natuur. Dan krijg ik een goed

openbaar toegankelijk via een wandelpad tussen Koe-

beeld welke bomen eruit kunnen. Pas daarna ga ik te

kamplaan en Den Haag Centraal. Groot was de schrik

oor het Haagse publiek is Peter vooral bekend

voet met de gele spuitbus rond om te stippen”.

toen op een zondagnacht het rieten dak van het infor-

omdat hij het beheer van Koekamp, Malie-

Het bos is de afgelopen 35 jaar opgedeeld in kavels met

matiecentrum annex theeschenkerij afbrandde. Ook

veld en Haagse Bos onder zijn hoede heeft.

verschillende beheerdoelstellingen. De conditie van de

de boswachterswoning had toen nog een rieten dak

Maar het areaal van deze beheereenheid beslaat veel

bodem is richtinggevend. Waar het vochtig is, kan een

en het huis ontsnapte ternauwernood aan overspat-

meer dan bosterreinen. Ook veenweidegebieden in de

moerasbos groeien terwijl op droge zandgrond vooral

tende vonken. Sinds die tijd is dat voetpad verdwenen

regio, waar SBB door natuurlijk beheer weidevogels

boomsoorten als eik en beuk staan. Voor de commu-

en gaat het toegangshek van de Koekamp na 18.00

weer een kans geeft, horen daarbij. “Als boswachter

nicatie met het publiek is er sinds 1998 een gebrui-

uur op slot. “Desondanks moet ik nog zeer regelma-

in Westvoorden bedien je een heel breed vakgebied

kersgroep waarmee SBB de beheerplannen bespreekt.

tig de politie bellen omdat er ’s nachts onverlaten op

wachters van de beheereenheid Westvoorden, waaronder het Haagse Bos valt.
Na 35 jaar neemt Den Haag afscheid van Peter van Osch.

Door: Aletta de Ruiter

V

en dat maakt het werk voor mij hier extra interessant”. Peter vindt het daarom wel spijtig dat hij nu
wordt overgeplaatst. “Vooral dat Haagse Bos is mijn

Van Osch is echter niet alleen bosbeheerder, hij is ook

het terrein rondscharrelen. Dat zijn de minder leuke
consequenties van het wonen in zo’n dienstwoning”.

Leuke herinneringen

fiets met koffie en lunchpakketten. Mijn zoon Sven en
dochter Ingeborg hielpen ook mee. ‘s Avonds voor de

liefhebberij. Toen ik hier kwam, stonden er heel veel

uitbater. “Toen ik hier in 1981 in dienst kwam, werd het

jonge bomen. In de oorlog was het bos immers voor

Malieveld alleen gebruikt als demonstratieterrein en

Verder blikt hij terug op vooral veel leuke herinne-

met muziek rond het kampvuur. De eerste bosdagen

het grootste gedeelte gekapt. Het was mijn taak om

twee keer per jaar verhuurd voor de jaarlijkse kermis

ringen. “Zoals toen de scouting hier jaarlijks een bos-

waren zeer succesvol en druk bezocht, maar zoals dat

dat jonge bos op een goede manier groot te krijgen.

en het Kerstcircus. Inmiddels exploiteren we het Malie-

weekend hield en er door de jongens en meisjes een

met alles gaat, de gewenning slaat toe en als het weer

Om een mooie diversiteit in het bomenbestand te sti-

veld jaarrond als evenemententerrein. Dat brengt

proeve van bekwaamheid moest worden uitgevoerd.

een keer niet meezit, komt de klad erin. Na de verzelf-

muleren. Dat betekent keuzes maken en op de juiste

geld in het laatje”. Vooral dat laatste is tegenwoordig

In het bos werden jonge essenstammen uitgezocht

standiging van SBB kon het financieel ook niet meer

momenten dunnen”.

belangrijk, want sinds SBB een zelfstandig bestuurs-

Gebruikersgroep

orgaan van de rijksoverheid is geworden en niet meer
volledig door de overheid betaald wordt, moet het

“Wie weet maak ik op termijn
wel mijn eigen hertenkamp”

vrijwilligers een feest met maaltijd in de werkschuur

gerealiseerd worden. Gelukkig worden de (betaalde)
Ondanks zijn lange dienstverband is Peter nog lang

de financiële broek meer zelf ophouden. Reden ook

kreeg met verontruste bewoners. Elke acht jaar gaat

waarom er geen gratis excursies meer gegeven wor-

de zaag in het bos en zodra het publiek gele stippen

den en men op zoek is naar recreatieve verdienmodel-

die gehakt konden worden en van die stammetjes

len onze zegeningen. We zijn nu nog fit genoeg om

op de bomen ziet verschijnen, ontstaat er protest. “Ik

len die bij het bos passen.

werd een bijlsteel gemaakt. We sloten dan af met een

de overstap te maken en we verhuizen naar een klein

kampvuur. Ook de organisaties van de concerten op

boerderijtje met voldoende ruimte voor onszelf en de

de Walther Boerweide en de vele Haagse Bosdagen

menagerie die we hier op de Koekamp ook bij huis

Nadat Peter en zijn vrouw eerst een paar jaar in de

waren een groot succes. Het was werk dat we als gezin

houden. En wie weet maak ik op termijn wel mijn

boswachterswoning van het Rijswijkse bos hadden

oppakten. Mijn vrouw Annemiek reed rond op een bak-

eigen hertenkamp” u

ken bij hun Haagse Bos en een kettingzaag klinkt heel
agressief. Maar bomen in de groei moeten de ruimte
krijgen om groot te worden en als je niet alleen maar

Dienstwoning
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Peter is niet alleen verknocht aan zijn
boswerk, maar is ook een ervaren
valkenier en oefent dagelijks met zijn
lannervalk en oehoe (foto onder)

excursies momenteel wel heel goed bezocht.”

Het was tijdens die momenten dat Peter te maken

snap dat best hoor, de mensen zijn ongelofelijk betrok-
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Uitbater

niet toe aan pensioen. In 2017 krijgt hij een functie
in Overijssel. “Het zal wel wennen zijn, maar we tel-
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De duindoorn

Een ideale struik voor de duinen

De duindoorn (Hippophae rhamnoides) wortelt zowel horizontaal als verticaal en dat laatste soms wel meer dan een meter diep. Daarmee houdt hij het losse duinzand vast. Hij

Foto’s: Wikipedia
waardplant voor een groot aantal vlindersoorten. Dat

hoefte voor planten, is in arme grond niet aanwezig

kan goed tegen de zouthoudende wind uit zee en is bestand tegen langdurige droogte.

betekent dat die voor ei-afzetting en voedsel met de

en zo kan de boom/struik zich daarin toch handha-

Eigenschappen die deze bijzondere struik zeer waardevol maken als begroeiing van onze

plant zijn verbonden en er zelfs van afhankelijk zijn.

ven. Op zijn beurt voorziet de plant de bacterie van de

Daarmee vervult de duindoorn dus een belangrijke

benodigde suikers en zetmeel. Niet alle stikstof wordt

duinen. Voor zover bekend heeft hij zich daar ooit zelfstandig gevestigd, maar het grootste

plaats in het ecosysteem van onze duinen.

door de plant gebruikt en een gedeelte zorgt voor ver-

deel van het areaal in de duinen is gewoon aangeplant.

Kenmerken

De miniscule bloempjes bloeien
voordat de blaadjes uitlopen

D

De duindoorn is een niet al te grote tweehuizige struik.

rijking van de grond. Vaak zie je dan ook stikstof minnende planten zoals brandnetels vrijwel spontaan in
de omgeving verschijnen.

e duindoorn komt ook voor in Centraal-Azië

worden die in de geneeskunde gebruikt wordt als mid-

Dat houdt in dat er aparte mannelijke en vrouwelijke

en groeit in het wild in China. In Tibet en India

del tegen stralingsschade en zonnebrand.

planten zijn. De bloemetjes bloeien voordat de bla-

zijn er hele plantages van en zelfs in Australië

Helaas is het oogsten van de bessen een lastige aange-

deren verschijnen. Ze zijn klein en groenig van kleur

legenheid. Ze zijn omgeven door veel gemene scherpe

waardoor ze bijna niet opvallen.

doorn dus mogelijk als pionier op te treden. In een

doorns. Uitschudden werkt ook haast niet en om bes-

De kleine blaadjes zijn langwerpig, gaafrandig en

gebied waar verder nog niets groeit, kan hij zich dan

sen op grotere schaal te oogsten moet je eigenlijk de

stevig en hebben een kort steeltje. Van boven zijn ze

gewoon vestigen. Dit betekent echter ook dat als die

De duindoorn behoort tot een kleine familie, de Ele-

hele plant vernielen. Dit is uiteraard geen oplossing

grijsgroen van kleur, de onderzijde is viltig.

bacterie helemaal niet aanwezig is, het zaad daar niet

agnaceae of wel duindoornachtigen, waartoe ook de

en het plukken zal dan ook wel een moeilijk handwerk

De takken hebben flinke doorns en zijn overdekt met

kan ontkiemen. Gelukkig is de plant bij verspreiding

olijfwilg wordt gerekend. De botanische naam van de

blijven, waarbij veel geduld vereist is.

zilverkleurige schubjes, die later donkerbruin worden.

niet alleen van zaad afhankelijk. Uit de wijd uitrei-

De stammetjes zijn grijs en gegroefd.

kende wortels ontstaan scheuten, die ook nieuwe

In de zomer verschijnen aan de vrouwelijke plant de

planten kunnen vormen.

is de struik te vinden.

Eigen familie

hier voorkomende struik is Hippophae rhamnoides. Het
eerste deel van de naam verwijst naar paard (Grieks:
hippos) en phao is een afleiding van phainein hetgeen

Vogels en vlinders

Vogels hebben daar minder moeite mee en doen zich

bessen. Deze zijn aanvankelijk groenig geel en kleu-

‘schitteren’ betekent. In de Oudheid werden paarden

graag tegoed aan de bessen. Vooral bij spreeuwen,

ren langzaam bij. Vaak zijn ze in de herfst pas helder

gevoerd met jonge duindoorntwijgen waardoor zij een

kramsvogels en lijsters zijn de bessen zeer geliefd.

oranje. De vogels zorgen voor verspreiding van het

glanzende vacht kregen. De naam rhamnoides is afge-

Ze worden er soms zelfs dronken van. Bessen waar

zaad.

leid van rhamnus (doorn). In dit geval de wegedoorn

een nachtvorstje overheen is geweest gaan na het

waaraan de plant ook verwant is.

ontdooien gisten. Daarbij komt alcohol vrij. Als de

Nuttige bessen
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Tekst: Jaap van Loenen

vogels die bessen hebben gegeten, hebben ze niet

Stikstof

Pionier

De aanwezigheid van de bacterie maakt het de duin-

Geen lang leven

Zoals vaak bij pionierplanten het geval is, leeft ook de
duindoorn niet erg lang. Meestal haalt hij maar net de
15 jaar. Hij heeft dan wel de grond geschikt gemaakt
voor andere struiken zoals de liguster, de wegedoorn,

Evenals de berk en de zwarte els leeft de duindoorn

de kardinaalsmuts en de duinroos. Die nemen dan zijn

meer alles onder controle. Vliegen is lastig en ze

in symbiose met de zogenaamde Frankia-bacterie. In

plaats in.

Overigens over de bessen niets dan goeds. Ze bevatten

dwarrelen vaak halsoverkop naar de grond, waar ze

samenwerking met deze bacterie worden bij de wor-

Later volgen ook bomen zoals zomereik, populier en

veel vitamine C en E en worden onder meer gebruikt

enigszins versuft blijven zitten.

tels knolletjes gevormd waarin uit de lucht gehaalde

meidoorn inclusief de nodige ondergroei. De duin-

om jam van te maken. Uit de zaden kan olie geperst

Naast zijn nut voor vogels is de duindoorn tevens een

stikstof wordt opgeslagen. Stikstof, een levensbe-

doorn heeft als het ware hun bedje gespreid u
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Duindoorns zijn echte pionierplanten. Ze groeien vooral in open
kalkrijk duinlandschap. Door een
waslaagje op de bladeren zijn ze goed
bestand tegen de zoute zeewind
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Bestuurszaken

Contactgegevens
Portefeuillehouders AVN

Jubileumviering AVN
in Ockenburgh

9
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a
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De dag gaat er als volgt uitzien:

10.00 uur inloop met kopje koffie of thee
10.30 uur

aanvang Algemene Ledenvergadering

12.00 uur

einde ALV en aanvang lunch voor

De datum staat vast. Het 90 jarig jubileum van de

		

deelnemers vergadering

AVN wordt gevierd op 22 april 2017. Dat kunt u alvast

13.00 uur

start jubileumprogramma met

in uw agenda noteren. De plaats van samenkomst is

		

lezing over ontstaan van de Haagse bossen

Landgoed Ockenburgh. Daar hebben we de locatie

14.00 uur start excursies in omgeving

‘Kasserie Ock’ afgehuurd om ‘s morgens allereerst de

•

vogelexcursie op landgoed Ockenburgh

ledenvergadering te houden (met aansluitend lunch)

•

historie van landgoed Santfort

en ‘s middags een jubileumfeest voor de leden te orga-

•

de geschiedenis van het eikenhakhout

niseren. U bent van harte welkom, maar in verband

15.00 uur

aanvang receptie

met de catering willen we wel graag weten op hoeveel

15.30 uur

aanbieding jubileumboek

personen we mogen rekenen.

16.30 uur

einde jubileumactiviteiten

Aletta de Ruiter

Bewonersprojecten, West-/Oostduinen

Arnim van Oorschot

Leijenburg e.o.

Jaap van Loenen

Caroline de Jong-Boon
Joost Gieskes

Daphne Nicolai

Bart Achterkamp
Jos Verhoeff
Tim de Frel

Fer von der Assen
André Smit

Joke Scheeres

Leon van den Berg
Marian Langeveld
Peter Hegi

Jeannine Engels
Els van Maanen
Adri Remeeus
Bas Steenks

Duinoord

Westbroekpark, Scheveningse Bosjes
Benoordenhout

Zorgvliet, NWHR, Internationale zone
Aquatische ecologie

Kijkduin, Scheveningen haven
Mariahoeve, Haagse Bos
Duivenvoorde corridor
Westduinpark

Landgoed Meer en Bos e.o.
Zoetermeer, Buytenpark
Scheveningen Noord
Laak en Rijswijk

Kustgebied Zuid Den Haag
Voorburg

Wassenaar, Duivenvoordsepolder
Coördinator Bomen

Opgave voor deelname op 22 april 2017
Ik kom graag naar de volgende activiteiten *:
O

Algemene ledenvergadering 		

van 10.00 tot 12.00 uur

O

Lunch (alleen voor deelnemers ALV)**

van 12.00 tot 13.00 uur

O

Lezing over ontstaan Haagse bossen

van 13.00 tot 14.00 uur

O

Eén van de excursies			

tussen 14.00 en 15.00 uur

O

Receptie				

tussen 15.00 en 16.30 uur

* opgeven verplicht * meerder activiteiten mogelijk.
** aantal deelnemers beperkt
Opgeven bij voorkeur via de website www.avn.nl of telefonisch via 070-33.88.100

Deze uitgave wordt met een financiële bijdrage gesponsord door Zijlstra Drukwerk /Senz Grafische Media
www.zijlstradrukwerk.nl
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Bestuur AVN
Voorzitter:

Maarten Smies
Vicevoorzitter:
Jos Verhoeff
Secretaris:

Aletta de Ruiter

Penningmeester

Frits van den Boogaard
Ledenadministratie
Peter Huisman
Lid:
Tim de Frel

Caroline de Jong-Boon
Els Fischer
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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

