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Van de voorzitter

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

ISSN: 1879-7490

Jos Verhoeff
voorzitter AVN  

Proefballonnen

De laatste tijd zijn een tweetal nieuwe opval-
lende proefballonnen opgelaten om de 
groene ruimte van Den Haag “optimaal te 

benutten” (met gebouwen, dat spreekt vanzelf).
Proefballonnen oplaten is niet nieuw. Je test er de 
wateren mee, en als de oppositie zich op tijd mobili-
seert klapt de ballon vroegtijdig. Onze vorige minister 
van ruimtelijke ordening trok haar plannen voor het 
toelaten van meer bebouwing aan de kust een jaar 
of twee geleden snel in nadat honderdtwintigduizend 
mensen hun handtekening onder een petitie hadden 
gezet om die bebouwing juist tegen te gaan.
Er was behoefte aan wat meer ‘damage control’ en die 
kwam in de vorm van het welbekende kustpact. Ieder-
een tekende, van regionale en lokale overheden tot de 
vereniging van strandexploitanten. In de praktijk bleek 
het weinig voor te stellen en het loopt ook alweer bijna 
af. Strandhuisjes mochten gewoon worden gebouwd 
en de projectontwikkelaars staan in de rij om het ter-
rein van het hoogheemraadschapsgebouw naast Kijk-
duin vol te bouwen met woningen. 

Maar er zijn meer schoten voor de boeg gelost. Op 12 
oktober 2017 konden we in het AD een artikel lezen 
over het plan van de Rotterdamse architect Maas voor 
tientallen torens rondom het Haagse Bos. Iedereen 
gaat er vanuit dat dat geen serieus plan is, maar de bij 
het artikel geplaatste ‘artist impression’ duikt in ver-
schillende gremia op onverwachte momenten op. Niet 
als een serieus plan; nogmaals, het lijkt meer te zijn 

bedoeld om de wateren te testen en omdat het een 
opvallend beeld is met een New York-achtige uitstra-
ling. Overigens reageren de meeste mensen geschokt 
als ze het voor de eerste keer zien en lijkt ook deze 
ballon al weer doorgeprikt.
Een andere opmerking die in de gaten moet worden 
gehouden is die van …. “Dat Den Haag veel te veel 
groen heeft, zoveel dat je van verspilling van ruimte 
kunt spreken”. Kortom, wegen zoals de Machiel Vrijen-
hoeklaan en de Hofzichtlaan hebben zulke brede mid-
bermen. Daar kun je honderden woningen op kwijt.  
Laten we hopen dat Den Haag de waarde van brede 
bermen op waarde weet te blijven schatten. Deze fun-
geren niet zelden als ecologische verbindingszones 
tussen de Haagse groengebieden. Een brede begroeide 
strook is daarbij beter dan kaalgeschoren gras, maar 
als er huizen in de weg staan,  kan geen veldmuis er 
meer door.

Afgelopen jaar nog heeft Den Haag goud gewon-
nen bij de stedelijke groenwedstrijd Entente Florale, 
ondermeer vanwege de manier waarop bewoners en 
belanghebbenden bij de ontwikkeling van het groen in 
de stad worden betrokken. De AVN en haar portefeuil-
lehouders participeren graag en intensief in allerlei 
groene trajecten en projecten. Wij houden alle groene 
corridors nu extra scherp in de gaten. 

Laten we hopen dat dit soort proefballonnen doorge-
prikt blijft worden voordat zij de grond rakenu

Komt u ook naar de ALV op 

zaterdag 14 april 2018 ?

Aanvang 10.30 uur

Kleine zaal Bergkerk, 

Daal en Bergselaan 50 A

2565 AE   Den Haag

Na afloop lezing van land-

schapsarchitect J’ørn Copijn

Zie ook pagina 22.
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Natuurinclusief bouwen, 
  de nieuwe groene uitdaging voor de stad

Op het dak van het European Patent Office 
in Rijswijk ligt een compleet natuurgebied
Foto’s: J’ørn Copijn

Den Haag is de dichtstbevolkte stad van Nederland, maar moet vanwege de 

bevolkingstoename, voor 2040 nog 30.000 woningen bij bouwen. Omdat de 

gemeente niet nog meer Vinexwijken wil ontwikkelen, is er nu gekozen voor 

verdichten van de stad. Maar hoeveel ruimte voor natuur blijft er dan over?  

We zoeken het in dubbel ruimtegebruik. De natuur kan het dak op! En daar 

zijn al mooie voorbeelden van.

Nu de economische recessie tot het verleden 
behoort, zien we het in rap tempo gebeu-
ren. De projectontwikkelaars verdringen 

zich om resterende bouwkavels te claimen om daar 
nieuwe woningen of kantoren te bouwen. Afgelopen 
jaar heeft de AVN er de handen vol aan gehad om 
vooral kleine restplekken groen in de stad te behoe-

den voor verstening. In sommige gevallen is dat goed 
gelukt zoals aan de Daal en Bergselaan, maar er zijn 
ook onhoudbare situaties waar de groene ruimte voor 
onze ogen verdampt, zoals in de Schenkstrook. 
Het is niet fijn om op die manier met de rug tegen 
de muur het Haagse groen te moeten verdedigen, 
daarom wordt het tijd voor een pro-actieve tegenzet 
en te bedenken hoe we meer groene kwaliteit kunnen 
toevoegen in een verdichtende stad.

Gelukkig is de AVN niet de enige belangengroep die op 
deze manier denkt. Ook op de verschillende beleids-
afdelingen van de gemeente maakt men zich zorgen.
Belangrijk dus om samen te zoeken naar oplossingen.

Natuurinclusief bouwen
In 2016 viel er ergens in het overleg tussen belangen-
groepen en gemeente het woord ‘natuurinclusief’. 
Achteraf totaal onbelangrijk wie daarmee aan kwam 
zetten, wel belangrijk is dat het werd opgepakt door 
de verantwoordelijke ambtenaren en dat er ideeën 
werden uitgewerkt. Die ideeën vinden we terug in een 
dertig pagina’s tellende notitie als antwoord op een 
motie uit de gemeenteraad. 
Wat betekent dat nou, ‘natuurinclusief bouwen’? In de 
praktijk zien we een zeer brede invalshoek. Het gaat 
erom dat we binnen de stedelijke omgeving leefruimte 
creëren voor planten en diersoorten. En leefruimte is 
niet alleen een plek om te verblijven maar vraagt ook 

om de aanwezigheid van natuurlijk voedsel en voor 
verschillende diersoorten specifieke rust- en nestge-
legenheid. Met het ophangen van enkele nestkastjes 
ben je er dus nog niet.

Voorbeeldproject enkele diersoort
Inmiddels lopen er in bestaande wijken enkele voor-
beeldprojecten voor huismussen en gierzwaluwen. 
Beide vogelsoorten zijn stadsgebonden en worden 
bedreigd door nieuwbouw en renovatie waarbij van-
wege isolatie geen ruimte overblijft voor vogels om 
te nestelen en tussen weg te kruipen. Ook de traditi-
onele rommelige tuintjes verdwijnen. Daarom houdt 
‘natuurinclusief bouwen’ hier rekening met speciaal 
aangelegde nestplekken en een groene omgeving die 
geschikt is voor deze vogels om voedsel te zoeken, te 
schuilen, te badderen of een stofbad te nemen.

De natuur kan het dak op !
Maar het kan ook anders. Er zijn al enkele projecten 
in Den Haag en omstreken waar ‘natuur inclusief’ 
is opgewaardeerd naar ‘natuurlijkinclusief’. Daarbij 
wordt er gebruik gemaakt van grote dakoppervlak-
ken van bijvoorbeeld parkeergarages. In Rijswijk heb-
ben we daar het mooiste voorbeeld van, waar op het 
parkeerdak van het European Patent Office (EPO) een 
compleet 2,5 ha groot natuurgebied is aangelegd. Dat 
vraagt om speciaal ontwerpen tijdens de bouw, want 
om die natuur letterlijk draagkracht te geven moet er 

rekening mee worden gehouden in de constructies van 
de fundering.  Je kunt een boom immers niet groot 
laten groeien op een bestaand plat dak. Daar zou hij 
binnen de kortste keren doorheen zakken. Bij nieuw-
bouw moeten architect en landschapsarchitect dan 
ook goed samenwerken.  Dit soort ‘natuurlijkinclusief 
bouwen’ zou voor een verdichtende stad als Den Haag 
een prima oplossing kunen zijn om ook een park op de 
eerste en tweede etage van bebouwing aan te leggen.  
Een slingertuin van groen op verschillende niveau’s en 
langs verschillende gebouwen. .Het liefst openbaar 
toegankelijk, goed onderhouden en natuurlijk inge-
richt. Daarbij kan ook (stromend) water een rol spelen. 

Meedenken voor de toekomstige stad
De AVN heeft inmiddels contact gezocht met land-
schapsarchitect J’ørn Copijn, ontwerper van vele grote 
daktuinen in verschillende stijlen. Ook die van EPO in 
Rijswijk. De volgende stap is een afspraak met wet-
houder Wijsmuller die tot aan de vorming van een 
nieuw college de portefeuille stedelijke ontwikkeling 
beheert. We vernemen nu al dat aanvullende beleids-
ideeën meer dan welkom zijn. De AVN denkt daarmee 
vooruit in de toekomst wanneer we met z’n allen een 
stukje moeten inschuiven, maar ons groen toch willen 
koesterenu

Een slingerdaktuin met bomen, bloei-
ende heesters en vaste planten langs de 
gevels van grote gebouwen zorgt voor 
een plezierig leefklimaat in de stad

Door: Aletta de Ruiter
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Eik en Duinen, 770 jaar begraafplaats

Rond 1247 liet graaf Willem II van Holland 
een kapel op de strandwal ten zuiden 
van Den Haag bouwen ter nagedachte-

nis aan zijn vader graaf Floris IV. Men noemde 
de plek Eik en Duinen. In 1581 werd de kapel 
gedeeltelijk gesloopt. 
In de eerste helft van de zeventiende eeuw werd 
de kapelruïne druk bezocht als bedevaartsoord. 
En omdat in ‘s-Gravenhage in de tweede helft 
van de zeventiende eeuw een tekort aan graf-
ruimte ontstond, werd er ook begraven. Aan-

gezien de nieuwe eigenaar voor het gebruik 
van de grond als begraafplaats een vergoeding 
ontving, was er feitelijk sprake van exploitatie 
van een particulier kerkhof. In het midden van 
de achttiende eeuw liet het merendeel van de 
katholieken zich op Eik en Duinen begraven. 
De opeenvolgende eigenaren van de begraaf-
plaats lieten de ruïne staan aangezien deze 
niet alleen als bedevaartsoord in gebruik was 
maar ook een boegbeeld was geworden voor 
de katholieke gemeenschap. De begraafplaats 
was echter zo populair dat protestanten zich er  
eveneens lieten begraven.

Oud Eik en Duinen, zoals de begraafplaats vanaf 
1897 werd aangeduid, bleef populair onder de 
Haagse bevolking. In die periode werd de plek 
niet alleen gebruikt om doden te begraven, maar 
was het ook een plek om de drukte van de stad 
te ontvluchten. De begraafplaats met zijn uitge-
breide perken en tal van bomen straalde rust uit 
die bewoners in het toen al steeds jachtiger wor-
dende stadsleven niet konden vinden. De ruïne 
van de kapel heeft het dankzij goede conservatie 
al die jaren volgehouden. Een plek om ook zonder 
begrafenis rond te dwalen en van de natuur te 
genieten. Inmiddels ligt het midden in de stadu

In 1793 lag Eik en Duinen nog vrij 
kaal in de duinen. Van de kapel uit 
1247 was toen al niet veel meer 
over dan de ruïne die we nog steeds 
op de begraafplaats aantreffen
(foto-inzet).

Door: Aletta de Ruiter m.m.v. Rolf Roos
Schilder: Lodewijk Hansen , 1793

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De AVN komt op voor 

bescherming van de natuur. Waar staan de politieke partijen? Wat staat in 

hun verkiezingsprogramma’s?

Nu de economie weer aantrekt en veel mensen 
graag in Den Haag willen wonen, ontstaat er 
opnieuw grote druk om in het groen te bou-

wen. Gelukkig bevestigde nagenoeg de hele gemeen-
teraad nog in december 2016 dat zij de Stedelijke 
Groene Hoofdstructuur (SGH) in stand wil houden en 
waar mogelijk versterken. De SGH bestaat uit de grote 
groengebieden en de ecologische verbindingszones 
ertussen. Partij voor de Dieren, Groen Links en Haagse 
Stadspartij hebben in hun verkiezingsprogramma’s 
ook de bescherming daarvan hoog in hun vaandel, net 
als allerlei mooie maatregelen voor de natuur. PvdD en 
GL hebben gestemd tegen bouwplannen in het groen. 
HSP-wethouder Wijsmuller heeft de ontwikkeling van 
een groot appartementencomplex in het groene Stok-
roosveld gestopt. Gelukkig staat bescherming van de 
duinen of natuur ook in de programma’s van SP,  VVD, 
D66, Partij voor de Eenheid en 50plus.

Het is fijn dat er veel partijen opkomen voor meer 
groen in de stad, vergroening van versteende wijken 
en de aanplant van bomen. Ook ‘natuur-inclusief-
bouwen’: o.a. groene daken, groene gevels, het ver-
vangen van tegels door groen en nestkasten, wordt 
veel genoemd. 
Door dubbel ruimtegebruik -wegen of parkeren onder 
de grond-  komt er extra ruimte vrij voor groen. Wegen 
zijn ook barrières voor mens en dier. Zeven partijen zijn 
daarom voorstander van overkluizing van de Telders-
weg in de Scheveningse Bosjes. 

Tegengaan klimaatverandering en 
luchtvervuiling, goed voor mens en natuur
Nagenoeg alle verkiezingsprogramma’s leggen de 
nadruk op maatregelen voor duurzaamheid, het 
tegengaan van klimaatverandering door alternatieven 
voor fossiele energie te gebruiken en energiegebruik 
te verminderen in gebouwen en bij vervoer. Alleen de 
PVV vindt mobiliteit belangrijker dan duurzaamheid. 
Toch valt op dat hun programma in dit opzicht minder 
fel klinkt dan dat van 2014. Ook Groep de Mos geeft het 
klimaat geen hoge prioriteit.
Behalve voor het klimaat helpen bovengenoemde 
maatregelen ook tegen luchtvervuiling, een groot 
probleem voor onze gezondheid en voor de natuur. 
Stikstof-depositie uit de lucht draagt bij aan het afne-
men van biodiversiteit.  Veel partijen zetten de fiets op 
één, willen het openbaar vervoer bevorderen en verbe-
teren en geven de voetganger voorrang. Alleen PVV en 
Groep de Mos komen vooral op voor de auto, o.a. door 
goedkoop parkeren. Het laatste krijgt met name de 
nadruk bij de PvdE. CDA, VVD, D66 en 50+ vinden door-
stroming van het gemotoriseerd verkeer belangrijk.
Voor wie wil weten wat de verschillende partijen in hun 
verkiezingsprogramma hebben gezet over natuurbe-
houd en groen hebben we een overzicht gemaakt dat 
we op onze website hebben gepubliceerd. (het was te 
groot voor deze Haagwinde)u

Kijk op www.avn.nl

Hoe groen is de partij waar u op stemt?

tekst: Caroline de Jong
Illustratie: Jaap Lemstra
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Natuurtoetsen getoetst
Stel iemand wil een ingreep doen in de natuur, bijvoorbeeld een fietspad aan-

leggen of een huis bouwen. Volgens de Wet Natuurbescherming mag dat niet 

zo maar. De natuurwaarden moeten grondig in kaart worden gebracht en 

de effecten van de voorgenomen ingreep omschreven. Verder moet worden 

aangegeven hoe eventueel verlies aan waardevolle natuur gecompenseerd 

zal worden. Hoe werkt dat in de praktijk?

Voor een leek zijn het vaak moeilijk leesbare 
rapporten die beginnen met de juridische 
kaders die de wet stelt. Daarna volgt de inven-

tarisatie van het gebied en er wordt afgesloten met 
conclusies en aanbevelingen voor het realiseren van 
compensatie. Voor de inventarisaties wordt meestal 
gebruik gemaakt van reeds verzamelde gegevens in 
databanken. Die gegevens zijn ingebracht door heel 
veel verschillende mensen (vaak vrijwilligers) die hun 
waarnemingen digitaal doorsturen naar de verschil-
lende organisaties die zich bezig houden met data-
opslag zoals Sovon (vogels), Floron (planten), Vlinder-
stichting, etc. Al die gegevens zijn per kilometerhok 
beschikbaar via de Nationale Databank Flora en Fauna 
(NDFF).

Maar omdat er nog heel veel plekken in Nederland 
niet zijn geïnventariseerd, is deze databank verre van 
compleet. Ieder onderzoeksbureau houdt dan ook een 
flinke slag om de arm wat betreft het afleggen van 
verantwoording over de ‘op papier’ geïnventariseerde 
gegevens. Daarna is het regel dat er alsnog ter plaatse 
in het veld wordt gezocht of er soorten voorkomen die 
niet in de databank zijn genoemd. Omdat dit veldon-
derzoek veel tijd en dus geld kost, beperken de bureaus 

zich tot een quickscan van een of twee bezoeken en 
aan de hand daarvan trekt men conclusies. 

Verkeerde conclusies
Er zijn veel voorbeelden van rapporten waarbij slechts 
één veldbezoek is gebracht. Maar bij één zo’n bezoek 
ben je teveel afhankelijk van toevalligheden. Groot 
gevaar is dan dat er verkeerde conclusies worden 
getrokken. We geven wat voorbeelden: momenteel 
is een gedeeltelijke bebouwing van de Schenkstrook 
actueel. Het is één van de ecologische zones binnen 
de gemeente Den Haag. Op basis van één veldbezoek 
op 2 maart wordt geconcludeerd dat vlinders en libel-
len, amfibieën en vissen daar niet voorkomen op basis 
van het aangetroffen habitat. Hier wordt dus volledig 
voorbij gegaan aan het feit dat er op 2 maart nog geen 
vlinders vliegen. Pas vanaf april/mei kunnen die goed 
in kaart worden gebracht.  En wat zegt een bezoek in 
de winter over de aanwezigheid van zomervogels? 
Niets anders dan een uiterst voorzichtige inschatting. 
Een fraai voorbeeld van onvolledigheid betreft ook 
de zin over roofvogels. Dat veldbezoek vond plaats in 
augustus, maar dan zijn eventuele jonge roofvogels al 
uitgevlogen en de ouders niet meer honkvast. Roofvo-
gels in kaart brengen doe je in de periode maart-juni, 
lettend op hun gedrag en nestbouw.

Quickscan
Veel bureaus leggen hun bevindingen vast in een 

gestandaardiseerd rapport. Er vindt dan slechts één 
enkel veldonderzoek plaats, de zogenaamde quicks-
can. Deze aanpak leidt in hoge mate tot onderwaarde-
ring van de lokale natuurwaarden.  Aanvullende gege-
vens uit databestanden kunnen dat niet voltooien. 

Negatieve spiraal
Voor het bepalen van natuurwaarden is dus meer 
nodig dan alleen een quickscan.
Want naast de onvolledigheid die hierbij ontstaat, krijg 
je soms de indruk dat het natuuronderzoeksbureau 
de opdrachtgever naar de mond praat. Er wordt aller-
eerst te beperkt onderzoek gedaan naar de aanwezige 
natuurwaarden en daarnaast krijgt de opdrachtgever 
in de conclusies en aanbevelingen zoveel mogelijk 
handreikingen voor compensatie van natuur die ver-
loren gaat: de zgn. mitigerende maatregelen. Dat loopt 
uiteen van het aanbrengen van kunstnesten en hou-
ten dagopvangkasten voor vleermuizen tot de aanleg 
van een natuurvriendelijke oever, houtrillen en haag-
begroeiing om de broedvogels een nieuw onderkomen 
te bezorgen. Het zijn overigens alleen de beschermde 
diersoorten die compensatie vereisen. Insecten, vlin-
ders en vissen zijn voor de nieuwe Natuurbescher-
mingswet niet interessant.
Natuurinventarisatiebureaus zijn over het algemeen 
te meedenkend met de opdrachtgever en te weinig 
onafhankelijk. Dat een bureau in een rapport over 
stedelijke verdichting het woord ‘restgroen’ durft te 
introduceren spreekt boekdelen en schept ruimte voor 
extra bebouwing.  Groen verdient een kwaliteitslabel 
en géén negatief stempel!  We zijn ons er te weinig 
van bewust dat (stedelijk) groen dat verdwijnt nooit 
meer terug komt. En verlies aan areaal is een verlies 

aan robuustheid van de natuur waarbij het regenera-
tievermogen van de stadsnatuur steeds verder in een 
negatieve spiraal raakt. 

Het moet anders
Het is niet voor niets dat grote en landelijk werkende 
organisaties (Sovon voor vogels, Vlinderstichting voor 
vlinders en libellen, etc) stringente voorschriften han-
teren voor het wetenschappelijk onderzoeken van hun 
doelsoorten. Zo schrijft Sovon een minimaal aantal 
volledige bezoeken voor in de broedtijd (maart-juli), 
enerzijds om eenmalig aanwezige doortrekkers uit te 
sluiten, anderzijds om alle zomervogels goed in kaart 
te brengen.
Alléén op deze manier kan een goede match plaatsvin-
den tussen de aanwezige natuurwaarden en de wet-
telijke bescherming van die waarden. 
De gegevens die onderzoekbureaus uit databanken 
halen zijn niet altijd compleet en soms zelfs verouderd, 
zeker als het gebieden betreft die weinig onderzoekers 
trekken. Het accent moet dus meer op serieus veld-
werk komen te liggen waarbij het hele plangebied in 
kaart wordt gebracht. Het is krom dat opdrachtgevers 
(ook gemeenten) nog steeds kritiekloos accepteren 
dat een rapport voor een groot deel is gebaseerd op 
een eenmalig veldbezoek, dat nota bene vaak buiten 
het tijdvak valt dat flora- en faunasoorten aanwezig 
zijn.

Kortom, zet een quickscan om in volledig onderzoek. 
Verder mag van onderzoeksbureaus verlangd worden 
dat zij lokale gebiedskennis bezitten en onafhankelijk 
en duidelijk naar de opdrachtgever en de omgeving 
zijn. Het gaat uiteindelijk om natuurbeschermingu

Door: bestuur AVN
Illustraties: Jaap Lemstra
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Korte natuurberichten
Koekamp
Op 25 januari kwam het voorontwerp van de Koekamp in de gemeenteraad. Hierin werd 

een geheel nieuwe infrastructuur van voet- en fietspaden voorgesteld en daarbij zou ook 

een deel van de oever van de hertenkamp worden afgegraven. Omdat hierbij historisch 

landschapsontwerp van Zocher wordt aangetast en ook een rustig stuk bos verstoord, heeft 

de AVN een alternatief plan ontwikkeld en hierover brieven gestuurd aan de raadsleden en 

ingesproken tijdens de raadsvergadering. De raad ging echter akkoord met het voorontwerp 

maar nam ook twee moties aan, waarin werd gevraagd om nog nader overleg te voeren 

met belangengroepen als de AVN, Bomenstichting Den Haag, Fietsersbond en bewoners-

organisaties. Ook werd erop aangedrongen dat de watergang, de oevers, de natuur en de 

bomen van de Koekamp zoveel mogelijk gespaard worden. Nader overleg daarover moet nog 

plaatsvinden, maar er is dus nog hoop op verbeteringen in het ontwerp u

Bouwen in de Schenkstrook
De groene Schenkstrook (Mariahoeve) is een van de 12 ecologische verbindingszones van de stad. De groenstrook langs het veenriviertje is bedoeld als natuurgebied met oeverplanten, vochtige graslanden en poelen voor amfibieën. Helaas is het de laatste jaren op veel plekken verruigd.  De gemeenteraad heeft onlangs in meerderheid besloten dat er hier toch woningbouw komt in het groen. Deels op de plek van de verlaten brandweerkazerne en deels op de plek van een voormalige drukkerij en een oude gesaneerde olieoverslaglocatie van de NAM, die tot voor kort diende als schapen-weide. Zowel aan de zijde van de Boekweitkamp als langs het spoor komen woningen die aardgasloos en ‘natuurinclusief’ gebouwd worden. Het plan voorziet in een zorgvuldig ingepaste Schenk van gemiddeld 50 meter breedte. Dat geeft echter op sommige plekken een aanzienlijke versmalling van die groene zone. Toch denken we dat er natuurkwaliteit te realiseren is omdat juist de oevers van het veenriviertje de draagkracht voor de biodiversiteit vormen. Daarbij biedt ook het nieuwe beleid ‘natuurinclusief bou-wen’ een kans op verbetering van de biodiversiteit in het gebied. Als AVN zullen we dit project en ook het opvolgende beheer kritisch volgen. Want goed aanleggen is één ding, goed beheer is onontbeerlijk anders raakt zo’n plek na een paar jaar opnieuw verruigd u

Achtertuinen gezocht voor zoogdierenonderzoek 
De gemeente Den Haag doet dit jaar mee aan een zoogdierenonderzoek in de stad. Het gaat in 
dit geval om onderzoek naar viervoeters in particuliere tuinen. Ongetwijfeld zijn dat veel katten 
en honden, maar de aandacht gaat vooral uit naar egels, eekhoorns, vossen, marters, muizen of 
ratten. Om dat te onderzoeken worden er her en der in de stad in achtertuinen cameravallen en 
lokdozen uitgezet. De camera’s staan een maand lang op een afgelegen plekje en registreren 
alleen bewegingen die zich binnen twee meter tussen camera en lokdoos voordoen. De lokdoos is 
een blikje sardientjes dat een beetje lekt en voor vleeseters een onweerstaanbare geur verspreidt. 
De AVN helpt mee met dit onderzoek. We zijn nog op zoek naar mensen die hun achtertuin 
beschikbaar willen stellen om een maand lang een camera op te stellen. We zoeken zowel locaties 
in de binnenstad als in de buitenwijken. Bent u ook nieuwsgierig wat er (’s nachts) in uw tuin 
rondloopt? Neem dan contact op met info@avn.nl of bel met 070-3388100 u

Geen vergunning openstelling nieuwe bunkersEen aantal jaren geleden werden langs de Badhuisweg in de Nieuwe Scheveningse Bosjes twee bunkers open gegraven. Daar zou het bij blijven, werd beloofd. Vorig jaar werd een vergunning afgegeven voor het openstellen van nog drie bunkers in het bos (er zijn er in totaal 13 op die plek). Buurtbewoners en de AVN verzetten zich hiertegen. Daarin kregen we onlangs steun van de rechter die de vergunning vernietigde. Het bestemmingsplan wordt daarmee gehandhaafd. We vinden het belangrijk dat er niet steeds weer geknabbeld wordt aan het groen, dat er genoeg rust overblijft voor eekhoorns, merels en de nachtegaal, waar we allemaal van genieten. Voor onderwijs aan schoolkinderen over de verschrikkingen van de oorlog en de dictatuur van die periode komt een beter alternatief vlakbij. Eind 2018 wordt het ‘Oranjehotel’ geopend, de Scheveningse gevangenis waar veel verzetshelden werden vastgehouden u
Bron: Google Earth

Foto: Caroline de Jong

Foto: Caroline de Jong

Bron: Zoogdierenvereniging Naderland

auteurs:  Aletta de Ruiter
 Caroline de Jong
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In 2001 was de AVN op zoek naar een nieuwe voor-
zitter. We zochten een groen boegbeeld, iemand 
die de juiste contacten had en kon leggen in de 

wereld van ruimtelijke ordening en natuurbescher-
ming, met organisaties als Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer en het Zuid-Hollands Landschap, 
en iemand die de grote lijnen zou kunnen uitzetten. 
Kortom, wij waren op zoek naar Frits, en op hetzelfde 
moment was Frits ook op zoek naar ons, maar we ken-
den elkaar nog niet.
Frits wilde na zijn carrière bij de overheid – ministeries, 
directeur bij Staatsbosbeheer en diplomatieke functies 
in het buitenland nu eens bezig zijn met ruimtelijke 
ordening en de natuur op lokale schaal. En dat is nu 
precies waar de AVN zich mee bezig houdt: behoud en 
verbetering van natuurwaarden en de groene ruimte 
in Den Haag en omstreken. 

Te stellen dat Frits zich van dag één als een vis in het 
water voelde als voorzitter van de AVN zou een under-
statement zijn. Bij het zoeken naar de juiste woorden 
om Frits te beschrijven denk ik aan: elan, esprit, inspire-

rend, humor, helicopterview, aanstekelijk enthou-
siasme, grote lijnen, geen details, stijl maar ook 
non-conformistisch, denkt altijd een stap verder, 
out-of-the-box denker, netwerker, onvermoeibaar, 
en volgens mijn echtgenote hoort in dat rijtje ook 
‘charmeur’ - in de goede zin des woord - zij kon het 
ook goed met hem vinden.

Frits was van de grote lijnen: hij legde verbanden 
met landelijke ontwikkelingen, met de landelijke 
politiek, met Brussel. We wisten dat hij allerlei con-
tacten had, ook via zijn onderonsjes in sociëteit 
De Witte – en dat vonden wij ook wel helemaal bij 
Frits passen. Hij had stijl, en ondanks zijn losse en 
amicale manier van doen hing er toch ook iets van 
de sfeer van de directiekamer om hem heen. Dat 
gaf hem ook gezag: als hij sprak luisterde iedereen. 
Vergaderen met Frits was een groot genoegen, 
had iets heel gezelligs en terloops, met af en toe 
een smakelijke anekdote, terwijl er wel degelijk 
ook zaken werden gedaan. Hij tilde ons op, keek 
altijd verder weg, heel inspirerend. Na een ver-
gadering of een gesprek met Frits had ik er altijd 
weer meer zin in om voor de vereniging aan de 
slag te gaan. Je moest wel goed noteren wat er 
was besloten en wie wat moest doen, Frits was 
niet zo van de details, daar had hij denk ik altijd al 

zijn mensen voor gehad, en dat bleef lang in zijn 
systeem zitten.
 
Zijn columns in ons verenigingsperiodiek Rate-
laar en later Haagwinde waren een feest om te 
lezen, ook helemaal Frits: humor, grote lijnen, 
verrassende manier van kijken naar actuele ont-
wikkelingen  en een scherpe pen – dat kon hij erg 
goed. En ik denk dat hij aan het schrijven ook zelf 
veel plezier beleefde. Tegelijkertijd bleef hij wor-
stelen met de computer maar zat daar helemaal 
niet mee; die techniek interesseerde hem niet, hij 
schreef het liefst met de hand en liet het uittik-
ken. Tot groot verdriet van de eindredacteur die 
hem uiteindelijk kort en zakelijk toch die computer 
leerde gebruiken.

Het is niet goed voorstelbaar dat hij er niet meer 
is – Frits leek het eeuwige leven te hebben – hij 
bleef altijd die vitale, levendige, geestige, erudiete 
en veelzijdige man waar we ons aan optrokken – 
de tijd leek geen vat op hem te hebben. Dat kwam 
misschien ook omdat hij altijd door bleef gaan, 
betrokken bleef, ook nadat hij in 2013 als voorzitter 
was gestopt, zelfs dit jaar nog. We hadden hem in 
mei dit jaar uitgenodigd voor een etentje met het 
bestuur. Hij was natuurlijk al ernstig ziek, maar hij 

kwam graag, met de woorden ”als ik onder de mensen 
ben heb ik nergens last van”. Ik zat naast hem aan tafel 
en merkte inderdaad niets: hij was weer met van alles 
bezig en leek nog helemaal de oude Frits, hij speechte 
als vanouds, er werden anekdotes uitgewisseld, veel 
gelachen en we hadden een fantastische avond.
Frits was 13 jaar lang onze voorzitter en ik heb hem als 
vice-voorzitter 11 jaar van nabij meegemaakt. Ik weet 
zeker dat iedereen bij de AVN die Frits heeft gekend 
hem nooit zal vergeten. Hij was voor mij een groot 
inspirator, ik had direct een klik met hem en we moch-
ten elkaar erg graag. Het voelt als heel waardevol om 
hem gekend te hebben en met hem te hebben samen-
gewerkt; hij was heel bijzonder en ik, wij met zijn allen, 
gaan hem erg missenu

Frits Prillevitz 1935 - 2017

In Memoriam

Op 8 december jl overleed oud-voorzitter en erelid van de AVN, Frederik  

Christiaan Prillevitz. Op woensdag 13 december namen we tijdens een dienst 

in de Kloosterkerk afscheid van hem. Frits was actief op vele fronten. De kerk 

zat dan ook bomvol met familie, oud-collega’s, vrienden en AVN-leden.

Fotobijschriften:
Frits Prillevitz in zijn verschil-
lende hoedanigheden:
• Als strijdvoerder voor behoud 
van de monumentale kastanjes 
aan de Koninginnegracht
• Als bestuurder in pak
• Op lokatie voor een lobby
• Op vakantie in Italie
• Tijdens een familiefeest
• Als dagvoorzitter bij een zelf
georganiseerd symposium voor 
 de AVN

Door: Dick Ooms
Foto’s: collectie AVN en Toos Meerstadt
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Opdruk door boomwortels
De wortelgroei van bomen veroorzaakt regelmatig schade aan alle soorten van verharding, zoals klinkers, tegels, 

trottoirbanden en asfalt. Dit probleem kan optreden bij vrijwel alle soorten bomen en de ernst van de schade is 

vaak erg verschillend. Er zijn echter enkele boomsoorten die een slechte reputatie hebben op dit gebied, zoals 

de es en de acacia. Maar  dit betekent absoluut niet dat deze soorten altijd problemen veroorzaken met hun 

wortelgroei.

Opdruk van verharding kan grote overlast 
veroorzaken met risico voor de weggebrui-
ker (foto 1). Of er iets gedaan kan worden 

om de verharding weer in orde te brengen, hangt af 
van verschillende factoren. Belangrijke vraag is of het 
mogelijk is om de wortels die opdruk veroorzaken te 
verwijderen zonder schade voor de boom. 

Ontwikkeling wortelpakket
Veel bomen worden geplant in de verharding en we 
spreken dan over straatbomen. In zo’n situatie wordt 
volgens bepaalde richtlijnen een boomplantgat aan-
gemaakt met enkele kuub geschikte bomengrond. De 
verwachting is dat de wortels gebruik maken van dit 
plantgat en de diepte in groeien naar het grondwater.  
In de praktijk blijkt echter dat zich ook een wortelpak-
ket ontwikkelt van dunne wortels vlak onder de ver-
harding. Doorgaans is dit geen probleem zolang deze 
dunne wortels niet extreem in dikte gaan groeien en 
dan alsnog de verharding opdrukken. Dit effect kan al 
enkele jaren na aanplant plaatsvinden (foto 2). Deze 
verdikking vindt vrijwel altijd plaats op een beperkt deel 
van de wortel en meestal op flinke afstand van de boom.

Extreme diktegroei wortels
Deze diktegroei ontstaat doordat de oppervlakkige 

wortels in aanraking komen met de verharding, waar-
bij het wortelweefsel geïrriteerd raakt en extra weef-
sel gaat aanmaken. Zo kan een wortel van 2 cm dia-
meter uitgroeien tot een dikte van wel 15 cm (foto 3). 
Daarnaast kan een boom direct vanuit de stam dikke 
wortels ontwikkelen. Soms zijn dit wortels die onder 
maaiveld groeien, maar ook wel wortels die op maai-
veld en zelfs hoger groeien.  Dergelijke wortels zullen 
vrijwel altijd de verharding gaan opdrukken, uiteraard 
afhankelijk van de maat van de boomspiegel. Behalve 
tegels en klinkers kunnen wortels ook asfalt opdruk-
ken. Dit gebeurt nog weleens wanneer bomen langs 
een geasfalteerd voetpad of fietspad staan. Bij asfalt 
speelt nog een andere factor een belangrijke rol bij de 
ontwikkeling van extreme diktegroei. Dat is de zoge-
naamde capillaire werking, waardoor bodemvocht 
omhoog gezogen wordt tot onder het asfalt. En juist 
van dit extra vocht profiteren de oppervlakkige wor-
tels, wat nogal eens aanleiding is voor diktegroei met 
opdruk. Zo zijn de fietspaden langs de Bouwlustlaan 
enkele jaren geleden geasfalteerd en daar vindt nu al 
op meerdere plaatsen ernstige opdruk plaats (foto 4). 

Hier staan volwassen lindes in een schrikstrook van 
1,5 meter breed tussen fietspad en rijbaan. Opvallend 
is wel dat de opdruk slechts bij enkele bomen in deze 
laan plaats vindt. Het  gemeentelijk beleid ten aanzien 
van fietspaden is erop gericht om de kwaliteit van de 
paden te verbeteren door vervanging van de tegels 
door asfalt. In de praktijk blijkt echter, dat dit regelma-
tig een negatief effect oplevert door de wortelopdruk 
ten gevolge van de capillaire werking onder het asfalt. 

Opdruk verhelpen
Als er sprake is van zware wortels dicht bij de stam, 
dan is er geen mogelijkheid om iets aan deze wor-
tels te veranderen door middel van snoei zonder 
schade voor de boom. Als er ruimte genoeg is in 
de verharding van het trottoir of de schrikstrook, 
is verruiming van de boomspiegel een goede 
optie. Ook zijn er weleens situaties waar verho-
ging van de verharding een oplossing biedt (foto 5)
Alleen in een extreme situatie zoals bij de essen in het 
Sterrenoord is er geen standaardoplossing mogelijk 
(foto 6). Een groot deel van de opdruk wordt echter 

1

Tekst en foto’s: Bas Steenks
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Buienradar en de Scheveningse kust
De buienradar is een moderne ontwikkeling die het tot een van de meest bezochte 

websites heeft gebracht. En terecht. Met de verkregen beelden kunnen we nu plan-

nen maken wanneer we naar buiten gaan: even uitstellen of vlug een boodschap 

doen vóór de hemelpoorten zich openen.

Hoe werkt in essentie de buienradar? 
Het woord zegt het al: radar! Het is 
een heel oude afkorting van ‘Radio 

Detection And Ranging’ . De radar zendt elec-
tronische pulsjes uit en als die pulsjes tegen een 
substantieel deeltje (bijv. een regendruppel) 
aanbotsen, dan wordt het pulsje teruggekaatst 
naar de radarontvanger. De tijd die passeert tus-
sen uitzenden en ontvangen  is een maat voor 
de afstand. En zo ontstaat het beeld op het 
scherm. De reeks van pulsjes wordt met een 
bepaalde frequentie of golflengte uitgezon-
den. Een langere golflengte kan grotere drup-
pels goed detecteren, maar kleinere weer niet. 
Daarvoor worden kortere golflengtes gebruikt: 
de motregenradar. Hoe zwaarder de regenval, 
hoe donkerder gekleurd deze op het scherm 
wordt afgebeeld. 
 
Soms moeilijk voorspelbaar
De buienradar kan niet alles zien. Maar soms 
klopt het beeld niet of denken we dat het niet 
klopt. Dat zit zo: het kan zijn dat de radar een bui 
detecteert, maar dat de regendruppels  onder-
weg naar de aarde verdampen als de atmosfeer 
warm is. En ja, dan valt er niets te voorspellen.

Het kan ook zijn dat de druppeltjes zo klein zijn 
dat de gewone radar ze niet ziet. Het scherm is 
dan schoon en toch regent het. Maar wellicht is 
het wel op de motregenradar te zien! Een tijd 
geleden sneeuwde het heel licht zonder dat de 
buienradar had gewaarschuwd. Wat bleek: die 
deeltjes waren zo ontzettend klein en verspreid 
dat het onmogelijk was ze te detecteren.

De kust en de buienradar
Onze stad ligt aan de kust, met een overgang 
van zee naar land. Onder bepaalde omstandig-
heden kan er een behoorlijk verschil zijn tussen 
de temperatuur boven zee en boven land. Als 
het boven land warmer is, en er komt volgens 
de buienradar een bui aandrijven, dan kan het 
zijn dat de regen boven land reeds is verdampt. 
En dat kan de buienradar niet voorspellen. Maar 
ook het omgekeerde is het geval. Geen bui te 

zien op de radar, en laat het nu toch spontaan 
gaan regenen. Dit fenomeen doet zich juist bij 
de kust voor. Het was kennelijk kouder boven 
land! En dan is er sprake van condensvorming  
met als gevolg dat er regen ontstaat. Ook in 
zo’n geval is het een spontaan verschijnsel dat 
de buienradar niet kan voorzien, want de bui 
ontwikkelde zich bij de overgang van water 
naar land.

Feeling met de natuur
Wat is de moraal van dit verhaal? Kijk beslist op 
de buienradar, probeer het beeld te begrijpen, 
maar besef dat het geen wondermiddel is maar 
een hulpmiddel dat reusachtig makkelijk in het 
gebruik is. Maar vergeet niet om net als vroe-
ger eens naar de lucht en de wolken te kijken. 
Dan houden we onze feeling voor dit natuur-
verschijnsel enigszins intactu

Door: Joost Gieskes

Illustratie buienradar.nl

veroorzaakt door de hierboven geschetste dikte- 
groei van worteldelen, welke op - ruime - afstand van 
de stam plaats vindt. Dergelijke wortels kunnen wel 
zonder grote schade voor de boom verwijderd worden. 
Deze wortels hebben namelijk geen functie als stabi-
liteitswortel en ook de functie als vochtleverancier is 
heel beperkt. Maar de wortelsnoei moet natuurlijk wel 
met beleid gebeuren. 

Kosten van herstel bestrating 
Het herstel van bestrating naar aanleiding van wortel 
opdruk is een zeer arbeidsintensief werk, dat vrijwel 
uitsluitend uit handwerk bestaat. Dit moet met zorg 
en beleid gebeuren, waarbij kennis van de bomen en 
de beworteling noodzakelijk is. Het zal duidelijk zijn 
dat de kosten van dergelijke werkzaamheden aan-
zienlijk zijn. Gezien de vele situaties in de stad waar 
zeer ernstige wortelopdruk al  jaren het geval is, speelt 
waarschijnlijk een gebrek aan financiële middelen. 

De verkeerde boom op de verkeerde plaats  
Bij een kritische schouw van straatbomen in de stad, 
treft men nog weleens situaties aan die onhoudbaar 
zijn. Als voorbeeld kan genoemd worden de aanplant 
van iepen (Ulmus minor ‘Sarniensis’) midden jaren zes-
tig  op de trottoirs van de Groot Hertoginnelaan. Deze 
stonden op slechts 2 m. vanaf de gevels. Deze bomen 
moesten regelmatig gesnoeid worden omdat ze tegen 
de monumentale gevels groeiden, maar veel groter 
werd het probleem van de wortelopdruk. De boom-
spiegels moesten hier regelmatig verruimd worden, 
zodat op sommige plaatsen  nog maar een trottoir 
van vier tegels breed over was. Deze boomsoort was 
indertijd een keuze die door de politiek is doorgedrukt, 
tegen het advies van de groendienst in. Enkele jaren 
geleden heeft men de laan heringericht en is hier een 
prachtige laan ontstaan, met bomen in een nieuw 
aangelegde groene middenberm. Maar ook de keus 
van de iepen (Ulmus ‘Lobel’) langs de Dedemsvaartweg 
is typisch een voorbeeld van de verkeerde boom op 
de verkeerde plaats. Deze bomen zijn ca 25 jaar gele-
den aangeplant en staan in een schrikstrook tussen 
fietspad en rijbaan van slechts 80 cm breed (foto 8). 
Ook deze situatie is onhoudbaar en de bomen zullen 
daarom de 50 jaar niet halen. 

Het probleem van opdruk van verharding door boom-
wortels is nogal complex en kent vele verrassingen 
en onzekerheden. Ik heb hier slechts een deel van de 
problemen omschreven, waarbij niet alleen technische 
aspecten, maar ook de financiële een belangrijke rol 
spelenu 



Bouwen in het Parnassiabos
.................................................................kan dat zomaar?
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Parnassia, de zorginstelling voor psychiatrie, is al 
bijna anderhalve eeuw aan de Monsterseweg 
op de grens van Den Haag en de gemeente West-

land gevestigd.  Het omvat een groot kavel waar klinie-
ken, een kerk en wijkjes met losse huizen tussen bomen 
en bos liggen. Vroeger heette het Psychiatrisch zieken-
huis Bloemendaal en werden de patiënten ver van de 
bewoonde wereld in een rustige omgeving verpleegd. 
Inmiddels is dat gedachtengoed verlaten en krijgen 
de meeste patiënten hun therapie in klinieken mid-

den in de stad. Daardoor komt er nu ruimte vrij op het 
terrein aan  de Monsterseweg. Die ruimte wil de zorg- 
instelling gebruiken voor woningbouw om met de 
opbrengst daarvan de nieuwe zorg te financieren.  

Advies van AVN gevraagd
In november 2017 benaderde de projectontwikke-
laar van Parnassia de AVN. De gemeente had hem 
geadviseerd om de voorlopige plannen ook door de 
plaatselijke natuurbeschermingsorganisatie te laten 
beoordelen. “Of we nog ideeën hadden voor mitige-
rende maatregelen ter compensatie van een aantal te 
kappen bomen”. Op papier zagen de plannen er aar-
dig uit. Op de plaats van oude, te slopen klinieken en 
een sporthal stonden nieuwe woningen in het groen 
getekend. Ook dat groen kreeg een opfrisbeurt, slordig 
plantsoen zou worden heringericht. 

Veldbezoek geeft ander beeld
Gelukkig bleef het niet bij een papieren presentatie. 
Enkele weken later liepen we met de landschaps-archi-
tect door het toen winterse en mistige terrein van Par-
nassia. Op veel plaatsen was de sloper al bezig de oude 
gebouwen te onttakelen. We konden ons goed voor-
stellen dat daar straks frisse nieuwbouw zou verrijzen.

Het nieuwe bouwplan voorzag echter ook in woning-
bouw op de plaats waar nu nog drie boskavels liggen. 
Bij elkaar 4,6 ha gemengd loofbos van ca 40 jaar oud 
met een hoge ecologische waarde.

Natuurwaardeonderzoek
Ter plaatse is er op zo’n koude troosteloze winteroch-
tend weinig te bespreken. Hier moest nader natuur-
waardeonderzoek worden gedaan.  Dat begint met het 
navorsen van de geschiedenis van het gebied en de 
geologische opbouw van de bodem. Met welke grond-
soorten hebben we te maken, welk bostype groeit hier 
en vooral welke diersoorten maken hiervan gebruik.
Er loopt een lange, brede scheidingswatering tussen 
de bossen door die gebruikt wordt door een kolonie 
watervleermuizen om te fourageren. Watervleermui-
zen zijn zwaar beschermd door de Europese natuur-
wetgeving, dus verstoring van hun habitat is uit den 
boze. Het hele bosgebied van Parnassia blijkt onder-
deel te zijn van de stedelijke groene hoofdstructuur.
(SGH). De gemeente Den Haag heeft daarover afge-
sproken dat daarin niet gebouwd mag worden. Maar 
geldt dat ook voor SGH-terreinen die in particulier-
bezit zijn, zoals dit Parnassiakavel?

Onrust in de wijk
Het uitwerken van het natuurwaarderapport nam 
enkele weken in beslag. Half januari hebben we het 
aangeboden aan de projectontwikkelaar en ook me-

teen doorgestuurd naar de wethouder van Stedelijke 
Ontwikkeling. Inmiddels werd het onrustig in het 
aanpalende woonwijkje van Bloemendaal. De bewo-
ners vrezen een groot verkeersprobleem in de smalle 
straatjes van hun wijkje als straks ook de nieuwe hui-
zen toegankelijk moeten worden voor zoveel extra 
auto’s.

Alternatief bouwplan
De AVN geeft doorgaans uitsluitend advies over 
natuurbehehoud. Maar omdat dit plan toch toekomst-
perspectief nodig heeft, hebben we ons deze keer ook 
gewaagd aan een alternatief voor de woningbouw.  We 
hebben Parnassia geadviseerd om compacte Urban 
Villa’s te bouwen op de plekken waar nu gesloopt 
wordt. Dat spaart allereerst het bos, maar geeft ook 
een hogere kwaliteit aan de groene ruimte rondom 
de huizen.  Particuliere  voor- en achtertuin van eens-
gezinswoningen worden in de praktijk vaak verhard 
ingericht. Bij Urban Villa’s (tot 5 bouwlagen) kun je 
de ruimte rondom goed inrichten voor gezamenlijk 
gebruik. Collectief professioneel beheer geeft daarbij 
de garantie dat de ruimte groen blijft en van goede 
kwaliteit. Daarnaast geven Urban Villa’s de mogelijk-
heid om flexibel in te richten voor verschillende doel-
groepen. Een bouwalternatief dat toch betrekkelijk 
kleinschalig blijft en veel beter past bij een intensieve 
sociale leefstijl van nieuwe bewoners.
Binnenkort volgen nieuwe besprekingenu 

De nieuwbouw zoals die in de 
plannen van de projectontwike-
laar is ingetekend. Daarbij zou 
4,6 ha bos worden opgeofferd.
Bron: Staatbouwmanagement

Het Parnassiakavel aan de Mon-
sterseweg. Tussen de rode lijnen 
wordt het bouwplan ontwikkeld.
De boskavels in het midden en 
rechts staan in de plannen volgezet 
met bebouwing. Zie rechterfoto.

Parnassia heeft plannen voor nieuwe woonwijken op het terrein van het psychiatrisch ziekenhuis. 

Daarvoor zou 4,6 ha bos moeten worden geofferd. De AVN pleit voor behoud van natuurwaarden en 

heeft een alternatief plan  geschetst.

Door: Aletta de Ruiter

Het AVN-rap-
port over het 

Parnassia-terrein 
is te vinden op 

www.avn.nl
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De laatste ijstijd had niet veel overgelaten van de enorme bossen die ooit Noord-Europa bedekten. Slechts enkele boomsoorten 

zagen kans te overleven of later terug te keren. Dit kwam vooral door de geologische situatie. Anders dan in Amerika, waar een 

bergrug van noord naar zuid loopt, liggen onze Alpen en Pyreneeën op een breedtegraad. Deze vormden een onneembare hin-

dernis voor planten en bomen om tijdig naar het warmere zuiden te migreren en later terug te komen. In Amerika kon dat wel 

en zo vinden we daar een grote hoeveelheid soorten waarvan er een aantal voorheen ook hier voorkwam. In Amerika hadden ze 

tijdens het kouder wordende klimaat echter tijdig warmere streken kunnen bereiken en vonden ze later ook weer de weg terug.

Amerikaanse vogelkers
Prunus serotina, een boom waarmee we al bijna een eeuw lang geen raad weten

Vanaf de zeventiende eeuw ontstond er 
behoefte aan meer variatie in de Europese 
bossen. Mede door de toenemende bevolking  

kwam er ook meer vraag naar hout. Om hier aan te 
voldoen werd in andere streken naar boomsoorten 
gezocht die onder dezelfde klimatologische omstan-
digheden leefden, snel groeiden en goed hout lever-
den. Zo werden uit Amerika onder andere de Douglas 
(Pseudotsuga) en de Amerikaanse eik (Quercus rubra) 
gehaald en op grote schaal geïmporteerd voor hout-
productie. De douglasspar doet het hier zo goed, dat 
hij momenteel zelfs als Nederlandse boom te boek 
staat. 

Een bos als leefgemeenschap
Als een bos lang onaangeroerd blijft, ontstaat er een 
soort stabiele leefgemeenschap van bomen, plan-
ten, paddenstoelen, schimmels en ook dieren die 

van elkaar afhankelijk zijn en samen dat bos in stand 
houden. Recent verschenen daarover twee boeken te 
weten ‘Plantaardig’ van Th. C. W. Oudemans en ‘Het 
verborgen leven van bomen’ van Peter Wohlleben. 
Hierin wordt dat ecologische bossysteem duidelijk 
omschreven.
Begin vorige eeuw was daarover echter nog weinig 
bekend. Het kweken van bomen werd in die tijd gezien 
als een soort akkerbouw. Men beperkte zich tot bomen 
van één soort, die keurig op rijtjes werden geplant.  
Als ze oogstrijp waren, werden ze gekapt en bleef het 
kale land over. Dit werd weer ingeplant terwijl het 
aanliggende perceel  een kapbeurt kreeg. Deze zeer 
onnatuurlijke situatie leidde nogal eens tot ziekten en 
plagen met de nodige schade tot gevolg.

De Amerikaans vogelkers
Ten einde het aanzien en de kwaliteit van de nog 

bestaande bossen te verbeteren werd in de 
jaren twintig van de vorige eeuw op grote 
schaal de Amerikaanse vogelkers (Prunus sero-
tina)  aangeplant.
Er bestaat ook een inheemse vogelkers (Prunus 
padus) maar zijn Amerikaanse broertje groeit 
iets makkelijker op voedselarme zure bosbo-
dems en heeft minder licht nodig. Aanvankelijk 
leek de aanplant van de serotina een heel goede 
greep. Vooral zijn uitbundige bloei in het voor-
jaar was een lust voor het oog. De kleine don-
kere kersjes worden graag door vogels gegeten. 
En de plant is weinig gevoelig voor ziekten of 
plagen. Kortom een ideale struik/boom om vari-
atie te brengen in de saaie productiebossen.

Woekeraar
De serotina zaaide zichzelf echter ook gemak-
kelijk uit. Daarbij speelden in de jaren  zestig de 
voortdurend veranderende methodes bij bos- 
en landschapsbeheer hem ook nog in de kaart 
en explodeerde de groei enorm. De Prunus sero-
tina werd van gewilde plant opeens als lastige 
woekeraar gezien. Veel bosbeheerders besloten 
dat hij zelfs uitgeroeid moest worden.
Om dat te bereiken werd van alles gepro-
beerd van zwaar gif tot voortdurend afzagen 

of intensief laten begrazen. Hele kolonnes 
vrijwilligers hebben zich de afgelopen decen-
nia beziggehouden met het bestrijden van de 
struik. Het was vaak onbegonnen werk. Niets 
werkt afdoende. De Amerikaanse vogelkers ver-
spreidde zich over het hele land.
 
Tijd om na te denken
In het heetst van de uitroeistrijd had men aan 
de plant ook wel erg veel slechte eigenschap-
pen toebedacht. Zo zou hij niet in het ecologisch 
systeem passen, autochtone planten en bomen 
verdrijven, houtteelt vertragen et cetera. Hij 
kreeg de schuld van veel verkeerd bosbeheer. 
Bewezen was er echter weinig en blijkbaar 
hadden bosbeheerders elkaar soms maar een 
beetje nagepraat. 

Inmiddels was men anders gaan denken over 
de productiebossen. In plaats van dennenbos-
sen met één boomsoort gingen bosbeheerders 
over tot de aanplant van gemengd bos met 
eiken, beuken, berken, lindes, tamme kastanjes, 
hulst, taxus etc. Ook een enkele buitenlandse 
boomsoort als de Robinia pseudoacacia deed 
zijn intrede en naaldbomen als lariks en douglas 

kregen een plekje in het gemengde bos. 
In de overgang naar dat nieuwe beheer bleek de 
Amerikaanse vogelkers wel degelijk functioneel 
te zijn, want zo’n bos vraagt om pioniers en ook 
onderbegroeiing. Daarbij bleek zijn glanzende 
blad goed verteerbaar in de strooisellaag en 
leverden de vruchten voedsel aan verschillende 
diersoorten. Last but not least ontpopte hij 
zich als waardplant voor een aantal zeldzame 
insecten. Kortom, de serotina lijkt langzaam zijn 
plaats in het Europese ecosysteem te veroveren.   

Boomvorm
We kennen de Amerikaanse vogelkers voor-
namelijk als struik. Hij kan echter wel degelijk 
tot een flinke boom uitgroeien. Reeds in de 17e 
eeuw was die in Europa bekend. Hij leverde 
prachtig hout dat in die tijd werd geprezen. 
Wanneer een boom echter niet snel groeit is hij 
als houtproducent niet zo belangrijk. Daardoor 
raakte hij blijkbaar uit de mode. Misschien zien 
we hem als gewone bosboom nog wel eens 
terug want ons natuurbeleid verandert nog 
steeds en wel zo vaak dat de natuur het niet bij 
kan houdenu

Tekst en foto’s: Jaap van Loenen
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AVN bomenboek 
nu al groot succes
Op 2 februari jl werd het bomenboek van onze auteur 
Jaap van Loenen “Wandelen langs bomen en struiken” 
officieel ten doop gehouden tijdens de nieuwjaarsbor-
rel van de AVN. Het eerste exemplaar werd toepasse-
lijk uitgereikt aan twee boomdeskundigen pur sang, 
J’ørn Copijn en Klaas Pors. Beide mannen waren jaren-
lang professioneel betrokken bij vele boomprojecten 
binnen de gemeente Den Haag.  
De verzamelde verhalen over 50 boomsoorten, eerder 
gepubliceerd in Haagwinde en een Puttens natuur-
blad, beleefden gretig aftrek onder de bijeengekomen 
vrijwilligers van de AVN.  Niet alleen leuk voor Jaap die 
hierbij een van zijn bucketlistwensen kon afstrepen, 
maar ook leuk voor alle lezers die het boekje graag 
van kaft tot kaft uitlezen. Het is een prachtig geillus-
treerd kleinnood geworden, van ruim 200 pagina’s in 

hard-cover. Leuk om 
te krijgen en leuk om 
te geven, want voor 
€ 12,50 kan iedereen 
dit boekje bij de AVN 
kopen.
Te bestellen door over-
making van € 12,50 
euro op IBAN:  NL06 
INGB 0000 7388 58   
t.n.v. AVN Den Haag 
o.v.v. ‘Bomenboek’  en 
uw naam en adresge-
gevensu 

Algemene Ledenvergadering
op zaterdag 14 april 2018
De jaarlijkse algemene ledenvergadering vindt dit jaar 
weer plaats in de Bergkerk, Daal en Bergselaan 50 A
2565 AE  te  Den Haag. 
De vergadering begint om 10.3o uur en duurt tot ca 
12.00 uur. De zaal is om 10.00 uur open om alvast een 
kopje koffie te nuttigen. Na afloop wordt u van harte 
uitgenodigd om gezamenlijk de lunch te gebruiken.
Aansluitend is er vanaf ca 13.00 uur tot 14.00 uur een 
lezing. De aanwezigen kunnen kiezen uit een lezing 
over ‘het ontstaan en gebruik van de Haagse Beek’ of 
een lezing over ‘natuur het dak op’ van J’ørn Copijn.
De stukken voor de vergadering zijn vanaf 1 april 
beschikbaar op www.avn.nl/jaarverslagen.
I.v.m. de catering graag wel van te voren 
opgeven via info@avn.nl of 070-33 88 100 u

Nieuwe bestuursleden
Het bestuur stelt graag twee kandidaatbestuursleden 
aan u voor:

Adri Remeeus
Adri Remeeus is als ornitholoog en vlinderdeskundige 
al enige jaren betrokken bij de  AVN.  We zijn blij dat 
hij zijn deskundigheid over natuur, maar ook orga-
nisatie nu ook binnen het bestuur wil inzetten.

Hans van Proosdij
Hans is al jaren enthousiast lid van de AVN, maar heeft 
pas sinds kort meer tijd om zijn enthousiasme ook kracht 
bij te zetten voor een functie binnen de organisatie. 
Hij gaat zich bezighouden met PR, een vakgebied dat 
mooi aansluit bij zijn beroep als marketingmanager.

AVN zoekt 
penningmeester
“Na tien jaar wordt het tijd voor 
een opvolger”, vindt Frits van 
den Boogaard, de gewaardeerde 
huidige penningmeester van de 
AVN. We nemen met pijn in ons 
hart afscheid, maar zoeken wel 
een integere opvolger. Heeft 
nog geen vliegende haast, maar 
voelt u zich aangesproken? 
Neem dan contact op met Frits.
zie contactgegevens hiernaast



De wederopbouw van de jaren vijftig en zestig stond in het 

teken van licht, lucht en ruimte en heel veel nieuw groen. Het 

zijn vooral die snel groeiende boomsoorten die Den Haag nu 

volumineus in de boomkruinen zetten. Veel bomen van toen zijn 

inmiddels vervangen voor nieuwe, dat is nu eenmaal een door-

lopend proces in het groenbeheer.

Ook nieuwe beheerinzichten spelen een rol in de verschillen in 

aanblik tussen oud en nieuw. In het Westduinpark vereist het 

Natura 2000-programma dat de parkvegetatie werd omgeruild 

voor dynamisch kaal duinzand terwijl in de Waterpartij enkele 

oevers juist van kaal naar rietbegroeiing zijn omgetoverd ten 

behoeve van de ecologie.

Het was niet altijd makkelijk om de zichtpunten van de oude 

ansichten opnieuw te vinden. Voor sommige kiekjes leek een 

vliegbrevet nodig. Toch zijn ze (op één na) allemaal vanaf een 

vast punt genomen. Fotograaf Jaap Lemstra regelde toegang 

tot het dak van de Eerste Kamer, de toren van het Vredespaleis, 

de bovenste verdieping van De Sierkan en wist een beklimming 

van de Watertoren te organiseren. Het zijn die plekken die u, 

en dat geldt eveneens voor de Eendenkooi, niet direct zelf kunt 

bezoeken.  Voor de rest is alles vrij toegankelijk en kunt u met dit 

boekje in de hand een mooie tocht door groen Den Haag maken. 

U kunt de verschillende punten vinden op de kaart achterin.

Haags Groen
  Nu en Toen

AVN 90 jaar
De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ‘s-Gravenhage 

en omstreken is opgericht op 23 september 1926. Het is een goede tradi-

tie om elk lustrum iets ‘groots’ te organiseren om de natuur breder onder 

de publieke aandacht te brengen. Bij die traditie hoort vaak een boek over 

de natuur in onze lokale omgeving.

Ter gelegenheid van dit 90-jarig jubileum is gekozen voor een vergelij-

king van Groen uit de eerste helft van de twintigste eeuw en de stand 

van zaken in de huidige tijd. In 25 artikelen beschrijft historisch-geograaf 

Frans Beekman - aan de hand van oude ansichtkaarten -  wat er op die 

plek te zien is en wat er heeft plaatsgevonden.  Ze werden eerder tussen 

2007 en 2013 gepubliceerd in Haagwinde, het kwartaalblad van de AVN.

  

Het is opvallend hoeveel groene plekken er nog in goede conditie bewaard 

zijn gebleven. Vaak zelfs verbeterd qua natuurkwaliteit. Daarbij constate-

ren we een trend die loopt van ‘keurig recht aangelegd’ tot ‘ruimte voor 

de natuur met meer biodiversiteit’. De stadsnatuur is in de afgelopen 

eeuw weelderiger geworden. De bomen zijn hoger, de onderbegroeiing 

krijgt ruimte en het gras hoeft niet meer perse elke week gemaaid. 

 

Maar sommige plekken hebben de tijd niet overleefd. Vooral tij-

dens de Tweede Wereldoorlog is er grote schade aangericht. Heel 

veel bomen zijn in de kachel verdwenen of moesten plaatsmaken

voor schootsveld. Rond de Haagse Beek veranderde de stad in

een anti-tankgracht, ook ten koste van het groen.    (zie achterfl ap)         
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Boeken te koop

Niet zonder elkaar, 
bloemen en insecten
Winnaar Jan Wolkersprijs 2015

In dit bijzondere boek van uitgeverij 
Natuurmedia krijgt de lezer een intiem 
kijkje in het unieke bevruchtings-
mechanisme van vele bloemen. Hoe 
gespecialiseerde insecten verleid wor-
den, welke keuzes ze maken en vooral 
waarom ze die speciale voorkeur voor 
een bepaalde plantensoort hebben.

Een bijzonder toegankelijk boek voor 
wie iets meer wil weten over belang en 
samenspel tussen dieren en planten.

Bestellen:
Te bestellen bij AVN door overmaking van
19,50 euro (ledenprijs) op IBAN:  
NL06 INGB 0000738858   t.n.v. AVN 
Den Haag o.v.v. ‘Niet zonder elkaar’ 
en uw naam en adresgegevens.

Vogels op de vierkante centimeter
Shortlist Jan Wolkersprijs 2017

Een combinatie van mooi en interessant, zo kan dit vogelbijbeltje het best omschreven worden.  Uitgever Peter Müller  
en filatelist Tom Loorij hebben samen hun liefde voor vogels op een bijzondere manier bij elkaar gebracht. De kunstzinnige 

afbeeldingen, bijzondere vormgeving en Japanse binding maken dit boekje extra interessant en de prijs zeker waard. Geen boek om 
in één ruk uit te lezen maar steeds weer even in te kijken om uw vogelkennis aan te scherpen en te genieten van een heel mooi boekwerkje.

Te bestellen bij AVN voor 44,50 euro (ledenprijs) op IBAN:  NL06 INGB 0000738858   t.n.v. AVN, Den Haag o.v.v. ‘Vogels-cm2’  
Vergeet niet  uw naam en adresgegevens bij de overschrijving te vermelden. 

Haags Groen, Nu en Toen,    90 jaar Natuurbescherming in Den Haag e.o.
    Het jubileumboek van de AVN ter gelegenheid van haar 90-jarig bestaan.

25 historische verhalen over Haagse groen plekken aan de hand van oude ansichtkaarten vergeleken met de huidige situatie.  
Zo is een boekje ontstaan waarin we precies kunnen zien hoe hoog de bomen gegroeid zijn in al die jaren. Dat het 

groenbeheer vroeger lang niet altijd beter was, bewijzen de vele foto’s. Den Haag is een groene stad met een 
prachtige historie.  Het boekje is van uitklapbladen voorzien, zodat de lezer bij elk verhaal een brede 

presentatie krijgt. Deze fraaie uitgave in hardcover leent zich ook uitstekend om aan iemand 
cadeau te doen  

Te bestellen  door overmaking van 14,95 euro op IBAN:  NL06 INGB 
0000738858   t.n.v. AVN Den Haag o.v.v. ‘Haags Groen, nu 

en toen’ en uw naam en adresgegevens.

NIEUW
Langs Bomen en Struiken

Jaap van Loenen schreef 10 jaar  
lang zijn bijzondere boomverha-
len in Haagwinde. Die verhalen 
zijn gebundeld en speciaal voor 
Jaap en door de AVN in een 
mooi boekje vormgegeven.
U kunt het nu bestellen.
Beperkte oplage en spe-
ciale ledenprijs.

Te bestellen door overmaking 
van 12,50 euro op IBAN:  NL06 
INGB 0000 7388 58   t.n.v. AVN 
Den Haag o.v.v. ‘Bomenboek’  en 
uw naam en adresgegevens.


