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e hebben het vorig jaar zo druk gehad dat

te maken en later een ‘Internationaal Park’. Beide

we de viering van het 90-jarig bestaan van

voorstellen maakten inbreuk op de verplichting van

de AVN hebben moeten opschuiven naar

de gemeente om de Stedelijke Groene Hoofdstructuur

zaterdag 22 april van dit jaar. Dat is misschien wel de

(SGH) op eenduidige en herkenbare wijze duurzaam in

beste demonstratie van het blijvende belang van onze

stand te houden en waar mogelijk te versterken. Ook

vereniging ‘voor bescherming, behoud en zo mogelijk

de wens van Madurodam om aan de achterkant uit te

verbetering van natuur en het stedelijk landschap’.

breiden in de Schevenings Bosjes staat daarmee op
gespannen voet.

De AVN is in 1926 opgericht naar aanleiding van plannen van de gemeente Den Haag om de oude duinwal

Vergelijkbaar is de situatie met betrekking tot het

Wapendal om te vormen tot een stadsplantsoen. Het

toelaten van strandhuisjes op het Zuiderstrand net

voorstel van de oprichters van de AVN was om Wapen-

ten noorden van de Zandmotor. In de gemeentelijke

dal als duinwal te behouden. Het maakt nu onderdeel

Strandnota staat dat hier ‘rust, natuur en stilte’ ken-

uit van het Natura 2000-gebied Westduinpark en

merkend zijn en dat de gemeente het specifieke karak-

Wapendal.

ter wil versterken. De provincie Zuid-Holland heeft de
Visie Ruimte en Mobiliteit vorig jaar geactualiseerd

De laatste paar jaar zijn we als vereniging weer erg

en vindt bebouwing op dit deel van de Zuidhollandse

druk betrokken geweest bij natuur in de stad. Vorig

kust ongewenst. Ook is de gemeente Den Haag partij

jaar heeft de Gemeenteraad van Den Haag de ‘Agenda

in het Kustpact en de strandhuisjes zijn strijdig met

Groen voor de stad’ en de ‘Agenda Ruimte voor de stad’

de doelstelling daarvan. Met andere organisaties

goedgekeurd en daarmee hebben het natuurbeleid en

van ‘Bescherm de kust’ heeft de AVN bezwaar aan-

het ruimtelijk beleid weer voor een aantal jaren vorm.

getekend tegen de vergunningen die de gemeente in

Ik heb daarover al eerder geschreven.

december vorig jaar heeft verleend. En ook de provincie is in bezwaar gekomen.

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.

Maarten Smies
voorzitter

Maar tegelijkertijd zijn er veel ontwikkelingen, die duidelijk maken dat het helemaal niet vanzelfsprekend is

Het is daarom duidelijk dat de AVN een rol zal blijven

dat vastgesteld beleid ook daadwerkelijk wordt uitge-

spelen ten behoeve van de natuur in en om Den Haag,

voerd. We hebben dat gezien aan de voorstellen om

in de komende tien jaar en zeker ook na onze honderd-

van het Haags Binnenduinbos een ‘Park voor de Vrede’

ste verjaardag. Uw steun is daarbij onmisbaar u

Dit voorwoord is het laatste van de
hand van voorzitter Maarten Smies.
Maarten heeft het bestuur laten
weten dat hij helaas vanwege
persoonlijke omstandigheden per
direct zijn functie als voorzitter en
bestuurslid moet neerleggen.
Uiteraard danken wij hem uitvoerig
voor zijn inspanningen voor de AVN
Vice-voorzitter Jos Verhoeff neemt
voorlopig de voorzitterstaak op zich.

Foto: Aletta de Ruiter
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Madurodam en
				
de uitbreidingsplannen

dam meer begrip krijgt voor de natuurwaarde

beperkt kan blijven. Een onhaalbaar idee wordt

mogelijke oppervlakte bos belangrijk. Reden

van het bos. De directie krimpt haar aanvanke-

dan toch haalbaar.

waarom de AVN ook aandringt op een defini-

lijke plan verder in tot 0,9 hectare en na verder
overleg wordt dat nog teruggebracht tot 0,7
hectare. Volgens Madurodam is dit het abso-

tieve en natuurvriendelijke afscheiding tussen
bos en Madurodam. Overlast vanuit Maduro-

Voor de AVN wordt het tijd om oplossingsge-

dam qua lawaai, licht en betreding moet voorkomen worden.

In september 2015 kondigt de directie van Madurodam aan ambitieuze uitbreidingsplan-

lute minimum dat nodig is voor de paviljoens.

richt mee te denken ten gunste van de natuur.

nen te hebben in de richting van het achterliggende bos. Dit bos heeft een oppervlak van

De meerderheid van de klankbordgroep heeft

Indien de nieuwe paviljoens met hun rug naar

begrip voor de noodzaak van een nieuwe toe-

het bos worden gebouwd moet het technisch

ristische impuls. Een compromis lijkt nu nabij:

heel goed mogelijk zijn om een boszoom van

Madurodam laat een groot deel van haar uit-

struiken op het dak aan te leggen. Er ontstaat

gelijkheden ligt echter niet bij de AVN of de

breidingsplannen achterwege en de meerder-

dan een bloeiende zoomvegetatie waar heel

klankbordgroep, maar bij de gemeenteraad.

heid van de klankbordgroep kan leven met een

veel vogels, vlinders en bijen op afkomen. Madu-

Wel hebben de leden van de klankbordgroep

klein offer in de bosrand.

rodam scoort dan ook nog eens een primeur

alvast bedongen dat Madurodam hierna nooit

ca 4,5 hectare, behoort tot het beschermd stadsgezicht en maakt deel uit van de stedelijke
groene hoofdstructuur. Veel Hagenaars zijn het er niet mee eens dit bos op te offeren,
temeer omdat Madurodam twintig jaar geleden ook al in het groen heeft uitgebreid.

Oordeel bij gemeenteraad

Het eindoordeel over deze uitbreidingsmo-

in Den Haag met ‘natuur-inclusief bouwen’,

meer richting bos zal uitbreiden. In een nader op

Vanuit de klankbordgroep komen nog wel

een nieuwe trend die in stedelijk gebied meer

te stellen convenant zal dat dwingend worden
vastgelegd.

M

Inventarisatie van natuurwaarden

De AVN heeft inmiddels niet stil gezeten en brengt

nisch niet mogelijk, maar het brengt wel het

meer dan bomen alleen.

licht krijgt, is het zaak om het project met eco-

dekte slechtweer-accommodatie, waardoor de aan-

de natuurwaarden van het bos in beeld. Zo blijkt dat

idee naar voren om de paviljoens op maaiveld

Voor behoud van de kwaliteit van het “Madu-

logisch advies te begeleiden. De AVN heeft daar-

trekkelijkheid voor een langer bezoek wordt vergroot.

er niet minder dan 36 soorten vogels broeden en

in te graven/te verzinken, waarmee de hoogte

rodambos” is rust en behoud van een zo groot

voor de kennis en kunde in huis u

De gemeente Den Haag stelt randvoorwaarden. Eén

het bos een zeer gevarieerde opbouw van vegetatie

daarvan is dat omwonenden en belangenorganisaties,

heeft. De AVN maakt daarop een aansprekende bro-

waaronder de AVN, gehoord moeten worden. Daarop

chure over dit stuk Scheveningse Bos. In augustus

stelt Madurodam een klankbordgroep samen om over

2016 wordt deze brochure breed verspreid en tevens

de plannen te discussiëren.

gepresenteerd aan Madurodam en een maand later

adurodam voert als reden aan dat de

van bos wordt door de klankbordgroep ook niet accep-

suggesties voor aanleg van een ondergrondse

natuur in de stad moet brengen. De boomgrens

bezoekersaantallen stagneren waardoor

tabel geacht. Er ontstaat nu een patstelling.

uitbreiding op eigen terrein, onder het Telders-

verschuift dan naar het Olifantenpad. Bloeiende

viaduct of op het voorplein. Die suggesties mis-

inheemse struiken op het dak dragen zelfs bij

Zodra meer bekend is over het standpunt van

sen echter financiële haalbaarheid of zijn tech-

aan een ecologische verbetering. Bos is immers

de gemeente en/of het uitbreidingsplan groen

het voortbestaan van het ministadje

wordt bedreigd. Door uitbreiding kan zij haar bezoekers meer attracties bieden, ook in de vorm van over-

De groene contouren van
Madurodam
Links de huidige erfgrens met 4,5
ha achterliggend binnenduinbos.
Binnen Madurodam is nu
geen parkgroen aanwezig.

aan wethouder Revis. Aldus wordt met feiten aangeAl snel wordt duidelijk dat niemand bereid is dit bos-

toond waarom de AVN tegen dit grote uitbreidings-

areaal op te geven ten gunste van het attractiepark.

plan is. Ook tijdens de bewonersbijeenkomst van 27

In de daarop volgende discussies met Madurodam

november 2016 bij Madurodam presenteert de AVN

wordt vanuit de groep geopperd dat een strook bos

haar bevindingen over de kwaliteiten van het bos. De

van 75 meter breedte misschien voldoende zou zijn

pers is daarbij aanwezig en SBS 6 maakt er ’s avonds

om de ecologische verbinding in stand te houden.

landelijk nieuws van.

Prompt beschouwt Madurodam deze opmerking als
een concessie en maakt een nieuw plan waarbij niet
meer dan 1,6 hectare bos zou verdwijnen. Dit verlies

4

Meedenken voor behoud natuurwaarde

Rechts de verschoven erfgrens met de
nieuwe paviljoens waarop een boszoom van inheemse duinvegetatie.
Binnen het attractiepark komen
groene scheggen parkvegetatie.

Krimpende plannen

illustraties: Madurodam

Een belangrijk effect van dit rapport is dat Maduro-

Zie het officiële standpunt van de AVN op www.avn.nl
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Beachcleaners verstoren feestmaaltijd
In januari bezorgden twee westerstormen een enorme hoeveelheid zeebanket op het strand van
Scheveningen. De levende schelpen en zeesterren waren tafeltje dekje voor de vogels die daar
in groten getale op af kwamen. Helaas was het eetfestijn van beperkte duur, want Stadsbeheer
maakte schoon schip en ruimde de vloedlijn weer op.

H

et gebeurt niet vaak dat er zo veel schel-

men daar dan ook met grote aantallen op af. Bij-

moet zijn en stuurt een beachcleaner naar de

pen aanspoelen op de Hollandse kust.

zonder was dat het niet alleen de gebruikelijke

vloedlijn. Die woelt de bovenste zandlaag om

Een combinatie van enkele dagen harde

vogelsoorten van onze kust waren, maar dat er

en ruimt de rommel op. Weg vogelpret, weg

storm en hoogwater deponeerde begin januari

opeens een flink aantal bijzonderheden op de

natuurbeleving.

een enorme hoeveelheid otterschelpen, zwaard-

vloedlijn verschenen.

Navraag bij Stadsbeheer leert dat dit het

schedes en zeesterren hoog op het strand die daar

“Het gaat hier los”, schrijft de Haagse vogelaar

gewone protocol is dat wordt gehanteerd. Rot-

vervolgens bleef liggen. Medio januari deed een

Vincent van der Spek op de website van Dutch

tende resten van de schelpen gaan stinken en

tweede storm het nog eens dunnetjes over.

Birding. Hij spot Grote (Larus hyperboreus) èn

moeten worden opgeruimd. Waarschijnlijk in

Kleine Burgemeesters (Larus glaucoides). Dat

het kader van de volksgezondheid.

Bijzondere vogelsoorten

zijn grote ‘witte’ meeuwen met roze poten

Hele kustlijn schoongeveegd

Voor veel mensen was dit fenomeen een ware

die normaal aan rotsige kusten bij de poolcir-

attractie. Niet alleen de hoeveelheid was excep-

kel leven. In de winter treffen we soms enkele

tioneel, het feit dat de schelpdieren levend

dwaalgasten in de Waddenzee. Deze winter

naarse strand dezelfde schoonmaakactie tegen.

aanspoelden gaf een extra dimensie aan het

worden er vele tientallen langs de hele Neder-

Er ligt nergens meer aanspoelsel op de vloedlijn.

geheel. Levende schelpen op het droge vormen

landse kust waargenomen en Den Haag spant

Het strand is een grote zandbak geworden.

een ware tractatie voor de zeevogels en die kwa-

de kroon met tien Grote Burgemeesters.

De vraag rijst waarom dit natuurverschijnsel

Natuurspektakel
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Door: Tim den Outer
Foto’s: Vincent van der Spek

In februari komen vogelaars op het Wasse-

niet gewoon zijn natuurlijke beloop mag hebben. Het is winter en niemand loopt op blote

De opwinding is groot bij de vogelaars die in

voeten op het strand. Een natuurlijk strand-

rijen opgesteld staan achter hun telescoop-

proces wordt nu kunstmatig verstoord. De

lenzen. Maar ook de gewone strandwandelaar

natuurbeleving is na het schoonmaken steriel

beleeft dit natuurspektakel met enthousiasme.

geworden. Op stadsdeelniveau was er geen

De meeuwen zijn niet schuw, ze bevinden zich

doorkomen aan om hier verandering in aan

in luilekkerland. Je kunt er zo tussendoor lopen.

te brengen. Dat zal op beleidsniveau moeten

Wat een natuurbeleving !

gebeuren. De AVN zal het probleem dan ook

Enkele dagen later is het uit met de pret. De

aankaarten bij de directie Stadsbeheer en ook

gemeente Den Haag oordeelt dat strand schoon

bij de politiek onder de aandacht brengen u

Kleine Burgemeester

(Larus glaucoides)

in eerste jaars winterkleed

tussen andere meeuwensoorten
Haagwinde | maart 2017
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Ook in het negentigste jaar van de AVN hebben de vrijwillige bestuurders
en portefeuillehouders van de vereniging niet stilgezeten. Vooral de ontwikkelingen rond de Scheveningse Bosjes hielden de gemoederen flink bezig.

Door: Bestuur AVN

Maar ook elders waren er grote en kleine plannen die onze aandacht nodig
hadden. Het jaarverslag telt maar liefst 43 projecten waar we in het afgelopen
jaar druk mee waren.

van bestemmingsplannen, beleidsplannen en inrich-

groene steppingstone tussen Stokroosveld en Daal

tingsplannen waar groen bij betrokken is. De steden

en Bergselaan, een ecologisch advies geschreven voor

binnen de Randstad zijn aan het verdichten en dat

de moutainbikeroute in de Uithof, een natuurtoets

betekent dat groene plekken in de stad kunnen wor-

gemaakt voor het bosgebied achter Madurodam en

den bedreigd door bouwplannen. Dat zien we terug

het probleem van woekerende exoten aangekaart.

in de Haagse beleidsplannen ‘Ruimte voor de Stad’ en

Het zijn deze ondersteunende initiatieven die heel

de ‘Agenda Groen’ die we het afgelopen jaar zeer kri-

veel resultaat hebben m.b.t. natuurbescherming in de

tisch gevolgd hebben. Reguliere aandacht krijgen de

stad. Een mooie brochure en goede presentatie bren-

e AVN heeft zich in de afgelopen jaren steeds

verschillende bestemmingsplannen die elke tien jaar

gen duidelijk in beeld waar we het over hebben. We

verder ontwikkeld tot een stedelijke groene

worden herzien.

zorgen er altijd voor dat de onderzoeksresultaten bij

“AVN, houd ons scherp !”
Wilt u bijdragen
aan natuur-

bescherming in

de stad en heeft u
kennis in huis die
ons kan helpen ?

Neem dan contact
op met de AVN
info@avn.nl
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D

lobbyorganisatie die actief meedenkt bij

de wethouder en de politieke partijen terecht komen.

gemeente Rijswijk is onze portefeuillehouder actief

beleidsplannen en onderhoud van het groen in een

Veel tijd gaat zitten in het meedenken en communi-

En Haagwinde wordt goed gelezen tot in vele uithoe-

om het gemeentelijk groenbeleid te beïnvloeden.

ruime omgeving rond Den Haag. De portefeuillehou-

ceren over uitwerkingsplannen. Samen met wijkver-

ken van de regio. Ook daarmee heeft de AVN direct

Rijswijk is bezig met een inhaalslag met betrekking

ders zijn vooral bezig met communiceren hoe we

enigingen en andere belangengroepen schuiven we

invloed op het beleid.

tot ecologisch beheer en zowel wethouder als beleid-

onze leefomgeving zo groen en natuurlijk mogelijk

bij elkaar aan tafel om te overleggen. Meestal voor

kunnen houden. Dat vraagt om kennis van zaken. We

gemeentelijke zaken, maar soms ook bij de provincie

zijn dan ook heel blij dat er steeds meer mensen met

of bij particuliere plannenmakers.

deskundigheid uit één van de benodigde vakgebieden

Reguliere besprekingen over de grote groengebieden

nen worden weggestemd. Het resultaat van onze

aansluiten bij de vereniging. Die deskundigheid ligt

zijn er met een frequentie van eens per jaar tot elke

inspanningen is terug te vinden in een bijgesteld plan.

zowel op het inhoudelijke vlak van ecologie, ornitho-

zes weken. Die overleggen hebben soms verschillende

In de Uithof is de mountainbikeroute aangepast om

worden, blijkt uit de goede contacten die we op alle

logie, bosbeheer en straatbomen als op het juridische

namen als klankbordgroep of gebruikersforum.

kwetsbare natuur te ontzien, over het Stokroosveld

fronten met bestuurders en beleidsmakers hebben. De

wordt nog intensief onderhandeld en bij Madurodam

nieuwe directeur Stadsbeheer van Den Haag maakte

is een compromis bereikt met een sterk gereduceerd

direct een afspraak om kennis te maken. “Het is fijn

De AVN vergadert niet alleen, maar doet ook eigen

uitbreidingsplan waar de gemeenteraad zich nog over

dat er kritische meedenkers voor ons werk zijn”, liet hij

Grofweg kun je de werkzaamheden van de portefeuil-

onderzoek. Het gaat dan om het in beeld brengen

moet uitspreken. De woekering van de Japanse Dui-

weten. “Dat houdt ons scherp.” “Binnen Stadsbeheer

lehouders indelen in het kritisch meelezen bij beleids-

van de natuurkwaliteit van een plangebied. We inven-

zendknoop wordt dankzij de AVN aan banden gelegd

werken allemaal mensen met hart voor hun vak, maar

ontwikkelingen, communiceren over uitwerkings-

tariseren de plekken in kwestie en maken daar een

door een aannemer uit Friesland die onze oproep in

zonder overleg en kritische samenspraak met de bur-

plannen en het organiseren van eigen initiatieven.

goede presentatie van met een brochure. Afgelopen

Haagwinde onder ogen kreeg en een milieuvriende-

gers kunnen we ons werk niet goed doen.” De AVN is

Het kritisch meelezen geldt vooral bij het toetsen

jaar hebben we een inventarisatie gedaan voor de

lijke oplossing aandroeg voor het probleem. Ook in de

voorlopig nog niet klaar met communiceren u

vakgebied voor de procedurele zaken.

Eigen onderzoek

Veel vergaderen

Het jaarverslag 2016 is te vinden op de website: http://avn.nl/jaarverslagen

Compromissen

Invloed uitoefenen betekent echter niet dat de plan-

Haagwinde | maart 2017

De AVN organiseert met enige
regelmaat een symposium waar
het groenbeleid in de regio met
beleidsmakers besproken wordt.

sambtenaren zijn enthousiast over de contacten en de
adviezen van de AVN.

Dat houdt ons scherp !

Dat de inspanningen van de AVN goed gewaardeerd
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De zandmotor voor de kust op de grens tussen de gemeenten Den Haag en Westland is daar in 2011
onder andere neergelegd met als doel te onderzoeken hoe de Nederlandse duinen door natuurlijke aanwas, het opstuiven van zand, hoger kunnen worden. Dat is hard nodig om de stijgende
zeewaterspiegel te compenseren. Ook moest de Nederlandse kust wat speelser en minder recht
worden. Ter plekke van de Zandmotor zie je inderdaad primaire duinvorming ontstaan.

Door: Jos Verhoeff

Strandhuisjes
tussen zandmotor en nieuwe duinen

O

ok een andere experiment, ter hoogte van

Het zandmotorexperiment is bij elkaar misschien

het zendmastpark bij het zuiderstrand, laat

een kilometer breed. Daarom is het vreemd dat de

zien dat door het graven van sleuven in de

gemeente Den Haag in 2012, toen de zandmotor net

duinen -tochtgaten- de achterliggende duinen hoger

was neergelegd, besloot om juist daar strandhuisjes

Vorig jaar stonden er, ondanks bezwaarschriften en

discussie. Zo is nu gekozen voor het direct verlenen

opstuiven. Het is een prachtig gezicht en een duur-

te willen plaatsen. Dus zonder voldoende bestuurlijke

protesten, twintig huisjes. De rechter heeft de ver-

van een vergunning, zonder eerst een inspraakronde

zame manier om de kustverdediging te versterken.

grondslag, zoals ook de rechter later concludeerde.

gunningen die ervoor verleend waren vernietigd. Een

te houden, dus zonder de kans voor belanghebbenden

De zone waarin de huisjes staan, ligt inmiddels recht

hoger beroep loopt nog.

een zienswijze te kunnen indienen. De gemeente heeft

vóór de zandmotor. Deze is namelijk - geheel volgens

Den Haag, bij monde van wethouder Revis, heeft zich

alle bezwaren en signalen dus ook dit jaar weer totaal

de verwachtingen - richting Scheveningen gaan schui-

altijd bijzonder tevreden getoond dat er alleen maar

genegeerd en heeft zelfs het dringende advies en de

ven. De primaire duintjes die daarbij zijn ontstaan, lig-

gelukkig gestemde mensen en organisaties zouden

bezwaren van de provincie naast zich neergelegd.

gen nu echter voor een deel onder een enorme berg

zijn over de strandhuisjes. De uitbater van de huisjes

Sterker nog, de wethouder laat in december 2016 in

opgebracht zand die als fundering van de huisjes moet

vindt dat er, doordat er ruimte onder de huisjes is, vol-

een brief aan de gemeenteraad weten dat hem geen

dienen.

doende zand de duinen in kan waaien.

bezwaren ter ore zijn gekomen vanuit de bevolking

De AVN heeft tijdens de discussies en in een ziens-

tegen de strandhuisjes.

Bulldozerlineaal

wijze over de nieuwe strandnota al in 2015 laten weten

Dit jaar worden er dus uiteindelijk 35 huisjes gebouwd,

Van een ‘natuurlijk meanderende kust’ die in diverse

tegen de bouw van strandhuisjes te zijn. Ook andere

ondanks de stormvloed aan bezwaarschriften die zijn

Zandmotornota’s genoemd wordt, kan in de strand-

organisaties hebben toen al geprotesteerd tegen de

ingediend. Zelfs de uitbaters verzuchtten tijdens de

huisjeszone geen sprake zijn. Eind februari 2017 is de

vergunningen van vorig jaar.

laatste rechtzitting, op 28 februari, om te voorkomen

duinvoet weer kaarsrecht getrokken, zelfs tot aan de
paaltjes afgegraven. Duidelijk is dat, als die door een
storm toch zou gaan meanderen, er wederom de bulldozerliniaal aan te pas gaat komen.
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Onttrokken aan publieke discussie

Foto links
De duinvoet is over een lengte van
enkele honderden meter ontgraven,
waarbij zelfs het hekwerk instortte.
Foto’s: Jos Verhoeff

dat de huisjes gebouwd zouden mogen worden, dat
“het tij zich inmiddels tegen ons heeft gekeerd”.

Den Haag heeft de besluitvorming over de huisjes

Den Haag heeft ter voorbereiding van de bouw van die

zoveel mogelijk proberen te onttrekken aan de publieke

strandhuisjes, en van de strandpaviljoens, een enorme
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Foto boven:
Vele tonnen zand werden aan
de Zandmotor onttrokken

Lees verder op volgende pagina
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Vogels tellen voor dag en dauw
berg zand uit de zandmotor weg laten halen en dat

Kijkduin, onderdeel geworden van het Natuur Netwerk

aan de voet van de duinen gestort. Tussen de duinvoet

Nederland en is het Kustpact van kracht. Ook daar had

De AVN heeft het initiatief genomen om de Scheveningse Bosjes, inclusief Waterpartij en

en de eerste watergeul – waar de stromingen onvoor-

de gemeente rekening mee moeten houden.

Belvédère, te laten inventariseren op broedvogels. De gegevens die daar uitkomen, kunnen

spelbaar zijn en bij tijden te sterk om veilig doorheen
te kunnen lopen – blijft van de oorspronkelijke 40
meter strand maar 7 meter over. Dat is waarschijnlijk

Er ligt een enorm zandpakket voor de duinvoet. Hieronder zijn alle primaire duintjes
weggevaagd en is het gehele strand omgeploegd. Voor de slufter van de Zandmotor is
het publieke strand nog maar 7 meter breed.
Foto’s: Eric Plugge
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Toch 35 strandhuisjes

Tegen de nieuwe vergunningen van dit seizoen heb-

te weinig voor hulpdiensten, dus de volgende zandver-

ben vijf natuur- en milieuorganisaties, waaronder AVN

schuiving zal snel komen.

en Stichting Duinbehoud en daarnaast ook Sailcenter

Fundering is veel te groot

en de provincie Zuid-Holland, bezwaar aangetekend.
Pikant is overigens dat de gemeente Den Haag het

Door: Aletta de Ruiter

worden gebruikt als nulmeting voor de nieuwe planontwikkeling van het ‘Internationaal Park’.

B

roedvogels zijn van nature uitstekende indicatoren om de natuurwaarde van een gebied

Luisteren naar zanggeluiden

Het broedseizoen begint vroeg dit jaar, dus de eerste

vast te stellen. De dieren weten immers als

telling is al achter de rug. Tellen doe je voor dag en

geen ander welke plekken geschikt zijn om rustig te

dauw tot enkele uren na zonsopgang als de vogels

Om de kust niet te verzwakken is er een maximum

Kustpact niet wilde ondertekenen tenzij werd opge-

broeden en jongen groot te brengen. Iedere vogelsoort

actief zingen. De teller luistert vooral naar de ver-

aan de hoeveelheid zand die verplaatst mag worden

nomen dat reeds geplande bebouwing (lees: strand-

zoekt zijn eigen plekje. Holenbroeders in de kieren en

schillende zanggeluiden. Nu zijn het alleen nog de

voor dit soort zandfundamenten. Bij de Zandmotor is

huisjes) niets in de weg werd gelegd. Den Haag onder-

gaten van oudere bomen, grondbroeders tussen krui-

overwinteraars zoals merels, mezen, winterkoningen,

de fundering van de strandpaviljoens en strandhuis-

schat de impact van 35 strandhuisjes op het natuurlijk

den en struiken, rietbroeders langs de waterkant in

boomkruipers etc , maar binnenkort komen ieder op

jes echter vele malen groter dan die maximale hoe-

proces in de duinen. De rechtbank heeft de vergunnin-

brede vegetatie, roofvogels vaak hoog in de boom tus-

hun eigen beurt ook de trekvogels terug om hier te

veelheid. Omdat het wel een erg buitenproportionele

gen van 2016 met terugwerkende kracht vernietigd,

sen sterke gaffeltakken in de kruin. Uit wetenschappe-

gaan broeden. Dat zijn o.a. fitis, nachtegaal, karekiet

hoeveelheid was, heeft de AVN, samen met andere

en de gemeente heeft het juridische nakijken omdat

lijk onderzoek zijn al deze eigenschappen en voorkeu-

en zwartkop.

organisaties, de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

met het vernietigen ervan de vergunning nooit heeft

ren bekend bij de deskundige vogelteller.

gevraagd te kijken of er reden is de zandverplaatsin-

bestaan en er dus voor het Kustpact geen sprake meer

gen terug te draaien. Overigens is het daar inmiddels

is van een bestaande situatie. Maar helaas heeft de

in de praktijk al te laat voor, de strandhuisjes en –pavil-

voorzieningenrechter de bouw van de huisjes, han-

joens staan keurig in het gelid.

Denktank van twaalf Hagenaars

Stippenkaarten

Deze inventarisatie bevat gedurende het gehele broed-

De gemeente heeft het communicatieproces voor de

seizoen tien telrondes met tussenpozen van ca 10 tot

gende de uitspraken over de nieuwe vergunningen,

Scheveningse Bosjes opnieuw opgestart. Nadat de

15 dagen. Het is een groot gebied dus iedere telronde

Inmiddels is de hele zone strand ter plekke, met uit-

wel toegelaten. Daarom staan er nu ondanks alle pro-

Haagse bevolking zich vorig jaar teweer had gesteld

duurt minstens 4 uur. Als alles op de veldkaart staat,

zondering van het stuk direct vóór de boulevard van

testen 35 strandhuisjes op een enorme terp u

tegen de plannen van een architectenbureau is er

worden de gegevens op de computer ingevoerd. Een

nu een ‘denktank’ van burgers samengesteld die zich

speciaal programma rekent na een druk op de knop

I

buigt over wensen en mogelijkheden voor een nieuwe

automatisch uit om hoeveel territoria het gaat. Per

n de loop van 2016 is het protest tegen bouwen in de kuststrook enorm toegenomen. Met het initiatief

inrichting. Dat traject bevindt zich nog in de beginfase.

soort komt er dan een stippenkaart uitrollen. Ieder stip

‘bescherm de kust’ hebben 106.000 mensen een petitie ondertekend om de kustzone zoveel mogelijk

Deze denktank bestaat uit twaalf individuele burgers.

geeft aan waar een vogel een territorium heeft. Met de

te vrijwaren van bebouwing. Het bleek namelijk dat als alle bouwplannen bij elkaar werden opgeteld er

Alhoewel een van de deelnemers ook portefeuillehou-

kennis uit het veld kunnen we dan gaan kijken hoe het

de komende jaren meer dan 6000 bouwsels bij zouden komen langs de Nederlandse kust. De protestactie

der bij de AVN is, zit zij er niet namens de AVN. Om toch

bos er ter plekke uitziet en waar verbeterd kan worden.

heeft als resultaat gehad dat minister Schultz van Haegen haar plannen om bouwen in de kuststrook te

inbreng te hebben in het denkproces doet de AVN een

versoepelen voorlopig heeft teruggetrokken en dat 60 overheden, waaronder de gemeente Den Haag, een

duit in het zakje middels een professionele vogeltel-

Waardevol onderzoek dat straks kan bijdragen aan een

Kustpact hebben gesloten waarin nieuwe bouwprojecten in de kuststrook niet meer toegestaan worden u

ling. Uiteraard koppelen we onze bevindingen straks

goede natuurlijke inrichting van de Scheveningse Bos-

terug naar gemeente en denktank.

jes, Belvédère en Waterpartij u
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Veel ‘laaghangend fruit’ in Rijswijk
De AVN is niet alleen gericht op Den Haag, ook de omstreken behoren tot het aanFoto 1:
Het bomenbestand in Rijswijk
vraagt om nieuwe aandacht.
Rijkwijk kent geen boombalans en
ook een groenfonds om gekapte
bomen te compenseren ontbreekt.
Foto 2:
Geklepelde bermen, waarbij het
groen kapotgeslagen wordt en in
snippers op het veld achterblijft.

1

Foto 3:
De stad rukt steeds verder op.
Natuurlijk groen wordt vervangen
door formeel groen waardoor
bijen vaak het nakijken hebben.

2

Foto 4:
Kale singels zonder ecologische
waarde. Dat kan beter.

dachtsgebied van onze vereniging. Eén van die omstreken is de gemeente Rijswijk.
Sinds vorig jaar is Peter Hegi daar actief voor de AVN

S

inds Jan Kees in ’t Veld zijn portefeuille-

zou gaan kosten. Het Groenbeleidsplan 2010-

houderschap van Rijswijk in 2010 neer-

2020 lag nog steeds in de la. Voor uitvoering

legde is deze randgemeente een aantal

was nooit voldoende budget uitgetrokken. De

jaren aan de aandacht van de AVN ontsnapt.

huidige wethouder Marloes Borsboom (Groen

In augustus 2015 nam Peter Hegi, eerst porte-

Links) heeft biodiversiteit hoog in het vaandel

feuillehouder van Laak, deze taak op zich, vooral

staan en dat biedt hoop voor de toekomst.

toen hij zich begin 2016 weer in Rijswijk vestigde. Peter is in deze randgemeente van Den
Haag opgegroeid en zijn vader was lange tijd

schap besteedde Peter Hegi veel aandacht aan

wijkse Plantsoenendienst. Peters wortels zijn

het leggen van contacten met allerlei mensen

planten als grote kattenstaart een kans krijgen

dus in het Rijswijkse groen verankerd.

die zich bezighouden met het groen. In dat

de singels te kleuren. Ook wordt bekeken welke

jaar werd ook de Groenraad opgericht, waarin

delen van Rijswijk het meest in aanmerking

betrokken Rijswijkse burgers zitting hebben

komen om klepelen om te vormen naar een

Bij een eerste kennismaking met de twee

die het plaatselijke groen willen verbeteren.

maairegime. Daarvoor wordt de maaikaart van

groenbeheerders van Rijswijk werd al snel dui-

Ook Peter sloot zich direct bij deze groep aan.

Rijswijk direct aangepast.

delijk dat Rijswijk een ouderwets groenbeheer

‘Groenraad’ werd al snel omgevormd tot ‘Plat-

uitvoerde. Met enige trots werd verteld dat

form Groen Rijswijk’. Het platform heeft regel-

men hier alles klepelde in plaats van maaien en

matig contact met de gemeenteambtenaren.

afvoeren van het maaisel. Ook gebruikten de
groenbeheerders nog graag ‘Roundup’ tegen
het onkruid.

14

Stap voor stap naar nieuw groenbeleid

‘Laaghangend fruit’

Rijswijk ziet zichzelf als Groene Gemeente.
Wat de kleur betreft is dat ook zo, maar als we
praten over de kwaliteit van het groen, vooral

Het blijkt al snel dat onze aandacht voor het

in ecologische zin, dan is er veel te verbeteren.

Rijswijkse groen zeer gewaardeerd wordt. Peter

De wil is er in ieder geval wel bij het Rijswijkse

wordt regelmatig betrokken bij allerlei groene

gemeentebeleid, maar de uitvoering gaat met

De kennismaking met de beleidsambtena-

ontwikkelingen, zoals het maaibeleid en het

zeer kleine stapjes. We moeten ons steeds rich-

ren van Rijswijk bood een wat ander beeld. Al

bomenbeleid. Zo wordt meteen afgesproken

ten op het ‘laaghangend fruit’ zoals men dat

snel werd duidelijk dat men het groenbeheer

dat er bij het maaien van de singels een meter

noemt. Gelukkig geldt nog steeds dat de aan-

wel wilde veranderen maar dat dat veel tijd

groen langs het water blijft staan zodat oever-

houder wint u

Groenbeleidsplan nog in de la

4

In het eerste jaar van zijn portefeuillehouder-

Peter Hegi, hoeder van het Rijswijkse groen,
krijgt al veel aandacht voor zijn plannen.

werkzaam als gemeenteambtenaar bij de Rijs-

Roundup en klepelen

3

Burgerparticipatie
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Boeken

ALV en jubileumviering op 22 april

Landengebied Zuiderpark, Doorenbos arboretum

H

et is 85 jaar geleden dat de Eskamppolder met twee eendenkooien ten zuiden van Den Haag conform

Jubileumviering AVN

90

r
a
a
j

het ontwerp van Berlage werd ingericht als Zuiderpark. De bedoeling was om tussen de nieuwbouw-

wijken een groene recreatieplek te creëren voor Hagenaars en Hagenezen. Voor Simon Doorenbos, toen-

in Ockenburgh

De dag gaat er als volgt uitzien:

10.00 uur inloop met kopje koffie of thee

te realiseren. Een arboretum met alle boomsoorten die vóórkomen in landen met hetzelfde klimaat als

Het 90 jarig jubileum van de AVN wordt gevierd

10.30 uur

aanvang Algemene Ledenvergadering

Nederland. Aanvankelijk zouden beide eendenkooien het veld moeten ruimen, maar dankzij de toen net

op 22 april 2017. We hopen op een grote opkomst.

12.00 uur

einde ALV en aanvang lunch voor

opgerichte AVN bleef er één behouden. Drie oudgedienden uit het Haagse groenbeheer schreven een

Plaats van de viering is Landgoed Ockenburgh. Daar

		

deelnemers vergadering

interessant en goed gedocumenteerd boekje over het ontstaan en de ontwikkeling van Zuiderpark en

hebben we de locatie ‘Kasserie Ock’ afgehuurd om ‘s

13.00 uur

start jubileumprogramma met

arboretum. In zeven hoofdstukken vertellen de auteurs over de ‘ups en downs’ van de ontwikkeling van dit

morgens allereerst de ledenvergadering te houden

		

lezing over ontstaan van de Haagse bossen

volkspark en in het bijzonder over de historische waarde en de beleefbaarheid van deze bomenverzameling.

(met aansluitend lunch)

14.00 uur start excursies in omgeving *

malige directeur van de Dienst der Gemeenteplantsoenen, lag hier ook een kans om een levend museum

Rijk geïllustreerd met (detail)foto’s in alle seizoenskleuren. De vele bijzondere bomen en struiken staan

‘s Middags start het jubileum om 13.00 uur voor de

•

vogelexcursie op landgoed Ockenburgh

gerangschikt per land van herkomst zodat je je daar werkelijk op een ander plekje van de wereld waant.

leden en genodigden. U bent allen van harte welkom,

•

historie van landgoed Santfort

Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel onder de titel: “Welkom in het Landengebied Zuiderpark-

maar in verband met de catering willen we wel graag

•

de geschiedenis van het eikenhakhout

Doorenbos arboretum”. Uitgeverij; ‘De Nieuwe Haagsche’. ISBN: 978-90-72766-00-7
Auteurs: Rob van der Ham, Klaas Pors, Harry van Bussel. Prijs ca 10 euro u

weten op hoeveel personen we mogen rekenen.

15.00 uur

aanvang receptie

Rond 15.30 uur komt wethouder Revis het jubileum-

15.30 uur

aanbieding jubileumboek aan wethouder

boek in ontvangst nemen.

16.30 uur

einde jubileumactiviteiten

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

Jubileumboek 90 jaar AVN: ‘Haags Groen Nu en Toen’

T

er gelegenheid van het 90-jarig jubileum geeft de AVN een bijzonder boek uit waarin 25 verhalen
over kenmerkende groene plekken die door de jaren heen niet alleen het Haagse stadsbeeld maar

O

Algemene ledenvergadering ALV

van 10.00 tot 12.00 uur

O

Lunch (alleen voor deelnemers ALV)**

van 12.00 tot 13.00 uur

ook de historie van de stad hebben bepaald. Zo treffen we de Haringkade, het Wapendal, de Valkenboskade, het Westduinpark, de molens aan de Schenk en Laak, de Beek, Zorgvliet, de Wassenaarseweg

O

Lezing over ontstaan Haagse bossen

van 13.00 tot 14.00 uur

en de Loosduinseweg etc.

O

Eén van de excursies			

tussen 14.00 en 15.00 uur

Auteur dr. Frans Beekman is historisch geograaf en heeft deze verhalen geschreven aan de hand van

O

Receptie				

tussen 15.00 en 16.30 uur

oude ansichtkaarten en ze eerder gepubliceerd in Haagwinde tussen 2007 en 2013.
Om de vergelijking met het heden in beeld te brengen, heeft fotograaf Jaap Lemstra dezelfde plekken

* opgeven verplicht * meerder activiteiten mogelijk.

in 2016 gefotografeerd. Deze zijn op uitklapbladen afgedrukt. Het geheel is een zeer lezenswaardig en

** aantal deelnemers beperkt tot 50

verrassend boekwerk geworden, dat menig Hagenaar met veel plezier zal lezen.

Opgeven bij voorkeur via de website www.avn.nl of telefonisch via 070-33.88.100

Drukkerij Zijlstra verzorgde een luxe uitvoering in linnen band met stofomslag. De gemeente Den Haag
ondersteunde met een financiële bijdrage. Na 22 april verkrijgbaar bij de betere Haagse boekhandel en

Het jaarverslag en overige vergaderstukken treft u op http://avn.nl/jaarverslagen
16

de AVN. ISBN: 978-90-812960-0-7. Prijs ca 15 euro u
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De roek in de beklaagdenbank

Ze vliegen al weer rond: hommels, de zwart-geel gestreepte knuffelbeertjes onder de insecten. Bijzonder gewaardeerd door fruittelers en ingezet in de kassen om tomaten, komkommers, aubergines, paprika’s en aardbeien te bestuiven. Maar zijn zij altijd zo ijverig en braaf?

Hommels doen
het goed in de stad

Door: Hans van Helden

die steeds meer de stad gaan bevolken. Minder bekend is de roek, maar juist
deze soort is nu ‘hot news’. Waarom?
De meest bekende is de zwart-geel-witte tuinen aardhommel. Hommels zijn niet erg kieskeurig bij het kiezen van bloemen om stuifmeel en
nectar te verzamelen; de lengte van hun tong
is bepalend voor de bloemkeuze. En mocht hun

H

tong niet lang genoeg zijn, dan knagen zij een
venster in de bloem om toch bij de nectar te

ommels behoren tot een groep bijen

heid is cruciaal voor broedsucces. De koningin

kunnen komen. Deze vensters worden vervol-

die verwant is aan de honingbijen.

brengt zelf de eerste generatie werksters groot,

gens door andere bijen benut.

Het is een groep semi-warmbloedige

maar zodra die kunnen uitvliegen om stuif-

insecten die op gematigde breedten leven. Ze

meel en nectar te verzamelen, beperkt zij zich

vallen op door hun forse formaat en dichte

tot het leggen van eieren. Tegen het eind van

beharing met heldere kleuren. De meeste

Bedreigingen

D

e roek heeft, als vogel van het platteland, de

direct een voorlopige voorziening aan; daarmee kan

stad nog niet ontdekt. Hij broedt in kolonies in

de rechter de ontheffing schorsen tot de definitieve

laanbeplanting, erven en singels. Een typisch

uitspraak. Na het aanvragen van deze voorziening

agrarische soort, en daar wringt de schoen; code oranje!

zegde de Faunabeheereenheid toe geen gebruik te

Faunabeheer wil afschot

Ongeveer een jaar geleden vroeg Faunabeheer ZuidHolland aan de provincie ontheffing voor verjaging
van roeken met ondersteunend afschot. In de optiek
van Faunabeheer is de roek schadelijk voor de land-

zullen maken van de ontheffing totdat de rechter een
definitieve uitspraak heef gedaan. Voorlopig zullen er
dus geen roeken worden geschoten, maar…

Is de roek wel een boosdoener?

en tuinbouw. De provincie verleende de ontheffing

telt niet meer dan zo’n 300 paren; bovendien krimpt

het broedseizoen stopt de feromoonproduc-

staan de hommels onder druk. Het gebruik van

van de beschermde status van de roek. Dit was voor

deze populatie. Het gaat echter niet puur om de aan-

hommels zijn sociaal en leven in groepen.

tie bij de koningin. Dit hormoon zorgt ervoor

insecticiden is de grootste oorzaak. De moderne

de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH)

tallen. Belangrijker is het te kijken naar het dieet van

Maar anders dan bij de honingbij, waarbij het

dat werksters niet vruchtbaar worden. Zonder

landbouwtechnieken hebben er ook voor

aanleiding om, samen met diverse lokale natuuror-

de roek. Hoewel enige schade aan oogst kan voorko-

hele volk overwintert, zoekt alleen de hommel-

feromoon gaan werksters ook eieren leggen. De

gezorgd dat bloemrijke weiden zijn verdwenen.

ganisaties (waaronder de AVN) een procedure aan te

men, valt die in het niet bij de bijdragen die roeken

koningin een veilig plekje om de winter door te

koningin houdt hun broedsel echter tegen door

Soorten met een voorkeur voor open, bloemrijke

spannen tegen de door de provincie verleende onthef-

leveren aan de bestrijding van insectenplagen. Zij eten

komen. Meestal graaft zij ergens een holletje in

de eieren van de werksters op te eten. Die wor-

graslanden zoals de zandhommel (Bombus vete-

fing. Redenen: de roek gaat landelijk achteruit (met 1/3

vooral engerlingen, de larven van potentieel schade-

de grond. In het voorjaar komt zij weer te voor-

den op hun beurt steeds obstinater en steken

ranus) en de moshommel (Bombus moscorum)

sinds 2000), kent in Zuid-Holland maar 19 kolonies en

lijke kevers. Regenwormen en volwassen kevers ver-

schijn en zoekt een plek om te nestelen. Dit kun-

uiteindelijk de koningin dood. Einde volk. Maar

hebben het zwaar en kunnen zich slechts in

de door roeken veroorzaakte schade is minimaal en

smaden ze evenmin. Hun vegetarisch dieet beperkt

nen verlaten muizennesten zijn, vogelnesten,

de jonge koninginnen zijn dan al uitgevlogen.

natuurreservaten handhaven. De minder kies-

kan probleemloos via het faunafonds vergoed worden.

zich tot graanresten, eikels en vruchten.

paar hommelsoorten die hun nest vlak boven
de grond in bijvoorbeeld graspollen bouwen.

Werksters maken koningin dood

Goede bestuivers

keurige hommels houden zich nu vooral op in
de stedelijke gebieden. Bestrijdingsmiddelen

De roek voor de rechter

De gewoonte om stuifmeel los te trillen maakt

worden hier nauwelijks gebruikt, het aanbod

Medio december 2016 stond de zitting bij de rechtbank

dat hommels erg goede bestuivers zijn. Samen

van voedsel en nestgelegenheid is binnen de

gepland. Op verzoek van de provincie werd de zitting

foto: wikipedia

Kortom: de roek moet juist als vriend van de boer worden beschouwd.

Hoe verder?

met hun gemoedelijke karakter zijn zij geliefd

bebouwde kom meestal goed. Maar ook hier

twee dagen van tevoren afgeblazen, omdat nieuwe

Hommels zijn zwaar en hun actieradius is maar

bij fruitkwekers. Er bestaat een levendige han-

staan zij door het verdwijnen van rommelige

informatie daartoe aanleiding zou geven. Echter, de

snel vervolgd wordt, zodat de definitieve uitspraak niet

een paar honderd meter. Dus de aanwezigheid

del in hommels die planten in kassen bestuiven.

overhoekjes en nonchalant grootschalig onder-

ontheffing was al van kracht! Dat houdt in dat roe-

lang op zich laat wachten. De insteek blijft: vrijspraak

van voedsel in de buurt van een nestgelegen-

In Nederland zijn 29 hommelsoorten bekend.

houd met klepelmaaiers onder druk u

ken al afgeschoten mochten worden. De NMZH vroeg

voor de roek (dus geen geweerschoten) u
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door: Adri Remeeus

Het aantal broedkolonies in Zuid-Holland is beperkt en

Zoals zoveel insecten en bijen in het bijzonder,

spouwmuren of holle bomen. Er zijn ook een
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Zwarte kraai, kauw, ekster; wie kent ze niet? Ze behoren tot de kraaiachtigen,

De natuurorganisaties hopen dat de beroepsprocedure
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Na de laatste ijstijd zagen maar weinig boomsoorten uit zichzelf kans om naar
noordelijke gebieden terug te keren. Dat is de reden waarom ook ons land

Familie van…

weinig echte inheemsen kent. Het krentenboompje is een van de exoten die

de enorm grote familie van de roosachtigen en wel tot

Het krentenboompje hoort, evenals de lijsterbes, tot

we hebben geïmporteerd om het soortenbestand aan te vullen.

Het krentenboompje
Tekst en foto’s: Jaap van Loenen

de onderfamilie malaceae. De plant heeft geen echte
bessen maar vruchtjes die qua structuur op de appel
lijken. In bomenboeken wordt hij nogal eens samen

Amelanchier lamarckii

T

botanische naam: amelanchier daar aanleiding toe.
De betekenis daarvan is ‘mispeltje’ en de cotoneaster
wordt ook wel ‘dwergmispel’ genoemd. Deze laatste

ot inheemse planten rekenen wij die soorten

in Engeland. Ook in de vrije natuur werden geïmpor-

heeft een zeer compacte struikvorm en wordt daarom

die zich zonder tussenkomst van de mens hier

teerde bomen en struiken uitgezet maar dat ging niet

vaak toegepast als haagplant. Natuurlijk bestaat hij

weer hebben gevestigd. Eén groep, met een

altijd goed. Tot vandaag de dag zijn de meningen ver-

ook als zelfstandige struik. In de nazomer zit hij prop-

wat minder duidelijke herkomst wordt archeofyten

deeld over de wenselijkheid om inheemse boomsoor-

vol rode bessen en is dan een sieraad voor park en tuin.

genoemd. Hiertoe horen planten die lang geleden via

ten te koesteren dan wel exoten te weren of om van

De krentenboom kennen wij voornamelijk als struik

zaad, verspreiding door vogels dan wel anderszins,

de laatste hun goede eigenschappen juist te benutten.

maar dan veel losser van structuur. In een gunstig

bewust of onbewust zijn ingevoerd en zich in het wild

Zeker in een stedelijke omgeving blijken exoten het

geval kan hij wel tot een kleine boom uitgroeien.

konden handhaven. Als peildatum houdt men daarbij

vaak veel beter te doen dan inheemse soorten.

het jaar 1500 aan. Wat zich daarna vestigde, valt onder
de zogenaamde neofyten.
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beschreven met de cotoneaster. Mogelijk geeft de

Lieflijk krentenboompje

Jam van de vruchten

Als het krentenboompje bloeit, is de lente echt begon-

Er zijn nogal wat exoten die in een kwaad daglicht

nen. De sierlijke vijfbladige witte bloempjes verdrin-

Al met al gaven deze ontwikkelingen onze natuur-

staan. Iedereen kent wel de Amerikaanse vogelkers

gen als het ware de dan net ontluikende koperkleurige

lijke omgeving een nogal saai en monotoon beeld.

(Prunus serotina) die enorm kan woekeren en daar-

blaadjes en het geheel geeft een tedere sfeer. Ook de

Dit kwam vooral tot uiting toen in de 17e eeuw de

door inheemse soorten verdringt. In zekere zin geldt

heerlijke geur draagt daartoe bij. In juni en juli worden

gehalte aan pectine is daarbij geen geleermiddel nodig. Ze zijn gezond en bevatten

grote ontdekkingsreizen begonnen. De mens kwam in

dat ook voor de sneeuwbes (Symphoricarpos albus).

de op krenten lijkende vruchten rijp. Die zijn dan staal-

veel vitamine A. Om de vruchten te oogsten moet je echter wel op tijd zijn, anders

gebieden waar onder ongeveer dezelfde klimatologi-

Maar er zijn ook voorbeelden die minder explosief

blauw. Meestal blijven ze niet lang aan de boom zitten

zijn de vogels je voor.

sche omstandigheden een enorme rijkdom aan soor-

groeien en daardoor geheel zijn ingeburgerd. Eén

want de vogels zijn er gek op.

ten aanwezig bleek te zijn. Die overvloed van soorten,

daarvan is het lieflijke krentenboompje. Van huis uit

Natuurlijk hebben deze bessen weinig met de echte

verschillen in vorm, kleur en vooral ook de afmetingen

Amerikaans maar inmiddels bij ons ook op bescheiden

krenten te maken. Die komen van een druivensoort

bleek overweldigend.

schaal verwilderd. Op de lichtere grondsoorten van

uit het Griekse Korinthe, vandaar de naam. Minder

Het kernhout is bruin met een rode gloed en het spint is roomkleurig. Door de fijne

Voor natuurliefhebbers en verzamelaars was dit aan-

Oost-Nederland doet hij het zeer goed en is geliefd op

bekend is dat de vruchten van het krentenboompje

structuur is het zeer geschikt om gereedschapsstelen van te maken. Bij bewerking

leiding om zo veel mogelijk materiaal naar Europa

landgoederen. Als de krentenboompjes bloeien breekt

wel eetbaar zijn. Ze zijn sappig en heel lekker en wor-

geeft dit een mooie tekening. In de herfst draagt het krentenboompje zijn steentje

te halen. Op die manier ontstonden hortussen en op

immers het voorjaar aan. Ook op de oude duingronden

den soms gebruikt in plaats van de echte krenten

bij aan de kleurenpracht van dat jaargetijde. De bladeren zijn dan bijzonder mooi en

den duur ook boomtuinen als de Schovenhorst in Put-

in onze omgeving is hij op veel plaatsen aangeplant.

in bijvoorbeeld krentenbrood of pannenkoeken. Je

als de najaarsstormen ze een beetje met rust laten, kunnen wij er lang van genieten.

ten, de Trompenburg in Rotterdam en Kew Gardens

Altijd ter verbetering en decoratie.

kunt er ook heel goed jam van maken. Door het hoge

Ook hierdoor is het een welkome aanwinst in onze parken en tuinen u
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Het hout en herfstkleuren

Alhoewel dun van tak en stam levert het krentenboompje ook bruikbaar hout op.
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Bestuurszaken

Contactgegevens
Portefeuillehouders AVN

Interim-voorzitterschap

Maarten Smies heeft het bestuur afgelopen maand
laten weten om persoonlijke redenen per direct zijn

Lezing en Film
2 mei 2017, Museon, 13.30 - 15.30 uur

toegang 8 euro of gratis met MJK

functie als voorzitter en bestuurslid van de AVN te
moeten neerleggen. Het bestuur betreurt dit ten zeer-

Oorlogsverleden landgoed Clingendael

ste, maar respecteert uiteraard zijn besluit. Wij danken

Monique van den Broek geeft op 2 mei een lezing over

hem voor al zijn inspanningen tijdens de afgelopen

gebeurtenissen op het Landgoed Clingendael in de

jaren. Met betrekking tot de invulling van het voorzit-

Tweede Wereldoorlog. Op 14 mei 1942 werden daar

terschap zullen Jos Verhoeff en Els Fischer voorlopig

twee verzetsstrijders verhoord door Himmler. Een

gezamenlijk als interimvoorzitter optreden. Beiden

van hen was Pim Boellaard. Monique vertelt aan de

hebben reeds zitting in het AVN-bestuur.

hand van diens biografie over zijn verzetshandelingen.
Aansluitend wordt de AVN-natuurdocumentaire over

Els Fischer

Clingendeal vertoond. (half uur) u

studeerde wat toen nog cultuurtechniek en daarna
landinrichtingswetenschap heette in Wageningen. Ze
is altijd werkzaam geweest in landbouw-, natuur- en

Els Fischer

Bewonersprojecten, 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

Hartelijk dank voor uw extra bijdragen

omgevingsfuncties in verschillende delen van Neder-

In het laatste nummer van 2016 van Haagwinde deden

land en heeft daar met allerlei organisaties en over-

wij een oproep voor een extra financiële bijdrage. We

heden samengewerkt. Zij zet zich nu in vanuit de AVN

waren blij verrast te mogen constateren dat velen van

voor het belang van een groene omgeving ook voor

u daar op ruime schaal gehoor aan gaf.

stedelingen.

Wij ontvingen veel bedragen, klein en groot, alles tezamen ruim € 5.000. Heel veel dank hiervoor!

Jos Verhoeff

Aletta de Ruiter

Jos Verhoeff

Tegelijkertijd willen wij ook graag de vele leden die

studeerde biologie in Utrecht en landschapsecologie

al eerder in het jaar naast hun contributie een extra

en -inrichting in Wageningen. Hij heeft zich jarenlang

bedrag overmaakten nog eens hartelijk dank zeggen.

op vele fronten actief ingezet voor een beter milieu en

Uw financiële steun blijft onontbeerlijk voor de activi-

groenere leefomgeving. Sinds zijn komst naar Den Haag

teiten van de AVN. Uw bijdragen worden nu gebruikt

in 2010 is hij actief bij de AVN als portefeuillehouder

om extra natuuronderzoek in de Scheveningse Bosjes

voor Scheveningen-haven, Kijkduin en de kuststrook u

te laten uitvoeren. Zie ook pagina 13 u

Bas Steenks

Duinoord

Westbroekpark, Scheveningse Bosjes
Benoordenhout

Zorgvliet, NWHR

Aquatische ecologie

Kijkduin, Scheveningen haven
Mariahoeve, Haagse Bos
Duivenvoorde corridor
Westduinpark

Landgoed Meer en Bos e.o.
Zoetermeer, Buytenpark
Loosduinen

Laak en Rijswijk

Kustgebied Zuid Den Haag
Voorburg

Wassenaar, Duivenvoordsepolder
Coördinator Bomen

Bestuur AVN

Interim- voorzitters:
Jos Verhoeff
Els Fischer
Secretaris:

Aletta de Ruiter

Penningmeester

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

Caroline de Jong-Boon

Deze uitgave wordt met een financiële bijdrage gesponsord door Zijlstra Drukwerk /Senz Grafische Media
www.zijlstradrukwerk.nl
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AVN - Excursies
De AVN organiseert, exclusief voor haar leden, speciale e xcursies
naar Groene Haagse Plekken waar de actualiteit iets te zien
geeft. Kijk mee met de portefeuillehouders en ontdek zelf
waarom natuurbescherming in de stad echt noodzakelijk is.

Donderdag 27 april 2017

Verzamelen 11.00 uur
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Adres: Cremerbrug bij Haringkade, Den Haag

Koningsdag, Paraboolduinexcursie (1,5 uur)

Een andere kijk op
het boerenleven !!

In Den Haag ligt een groot binnenstedelijk paraboolduin waarvan de duintoppen nog zeer goed herkenbaar zijn. We starten op de
Cremerbrug over het Duinkanaal en lopen vervolgens over Belvédèreduin, Kogelenberg, Steinerduin en Wilhelminaparkje naar de
Nieuwe Scheveningse Bosjes. Veel historische uitleg ter plaatse.
Zaterdag 20 mei 2017

Verzamelen 10.00 uur

Vogels kijken rond de Scheveningse haven (1,5 uur)

Adres: Einde parkeerplaats Zuiderhavenhoofd

In de Schevenigse haven en bij het zuiderhavenhoofd zijn altijd leuke vogels waar te nemen. Ornitholoog Frederik Hoogerhoud leidt
u langs water-, steen- en zandige plekjes en zal u verrassen met zijn uitbundige en enthousiaste vogelverhalen.
Neem wel een verrekijker mee en doe stevige wandelschoenen aan.
Zaterdag 3 juni 2017		

Verzamelen 10.00 uur		

Rijswijkse buitenplaats Overvoorde (1,5 uur)

Adres: ingang hoek Van Vredenburchweg en Beatrixlaan, Rijswijk

Portefeuillehouder Peter Hegi laat u graag kennis maken met de Rijswijkse buitenplaats Overvoorde. Dit 17-e eeuwse ‘landgoed’ is
gesticht in 1623 en werd tot 1931 als particuliere woonstede gebruikt. Alhoewel het op grondgebied van Rijswijk ligt, is het 6 ha grote
park in Engelse landschapsstijl in eigendom van de gemeente Den Haag. Het oude eiken- en beukenbos is majestueus.

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

Helpt u ons aan een nieuw lid?

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

O heer O mevr.

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

