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

H

et is opvallend: tijdens alle overleggen in het

belooft dan er in de bouwaanvraag werd genoemd. Op

voortraject van bouw- en stadsvernieuwings-

het terrein van Parnassia, met een maatschappelijke

projecten heeft iedereen, de stedenbouw-

bestemming, moet als we niet uitkijken ook een groot

kundige, de projectontwikkelaar, de gemeenteambte-

stuk bos wijken voor dure huizenbouw.

naar, de politicus… de mond vol van duurzaamheid en

Verderop, in de Binckhorst is de groene corridor terug-

groen. De term natuurinclusief bouwen wordt maar

gebracht naar een schaamstrookje. Voor bijna het

al te graag gehanteerd, het is duurzaamheid wat de

hele gebied geldt een experimentele bestemming. In

klok slaat en ook het AVN-idee van het principe van de

de vooroverleggen werd dat goedgepraat met voor-

dubbelbestemming bouwen/groen lijkt aan te slaan.

nemens over groene ecologische zones (het schaam-

Dat duurzaam en groen niet veel met elkaar te maken

strookje) en groene inprikkers als ‘longen’.

hebben wordt zonneklaar in Scheveningen-Haven. Dat

We houden ons hart vast over Madurodam. De plan-

geldt als een voorbeeld van ‘groen’ bouwen terwijl de

nen zien er behoorlijk uit, maar het fiasco van de vorige

laatste sprieten helmgras op dit moment verwijderd

bouwspurt ligt nog vers in het geheugen. Het gras op

worden.

de “dijk” bleek toch niet duurzaam genoeg en was in

Jos Verhoeff
voorzitter AVN

no-time vervangen door het groene plastic dat er nu
Maar er is meer aan de hand. Ik krijg de indruk dat,

ligt.

misschien omdat de twee termen graag in elkaars verlengde worden gezien, projectontwikkelaars denken

Den Haag steekt veel tijd en energie (en daarmee

met wat minder groen dan gepland weg te kunnen

belastinggeld) in inspraak van burgers. Op veel punten

komen omdat tenslotte nog altijd de duurzaamheids-

is die van een hoog niveau en heeft ook resultaat. Maar

kaart kan worden getrokken.

zoals zo vaak, gaan dingen mis zodra de laatste inspre-

De gemeenten Den Haag en Monster hebben plannen

ker het licht uit doet. Meestal niet in één keer, maar

om aan de westlandkant van Den Haag (c.q. de Haagse

sluipend, omdat dingen anders lopen dan gepland, het

kant van Monster) woningen te bouwen in het dure

geld op is, de projectontwikkelaar wisselt….

segment. Dat brengt geld in het laatje en wie kan er

Als AVN houden wij de boel in de gaten en als er, ook in

nou wat op tegen hebben: de plannen zien er ruim en

een laat stadium, iets aan te doen is dan doen wij dat

prachtig uit met veel aandacht voor duurzaamheid en

ook. Geholpen door onze niet aflatende vrijwilligers !

groen, tenminste in de planfase.
Maar aan de Monsterseweg 27 staat op het moment

Jos Verhoeff

van schrijven een reclamebord dat veel meer huis

voorzitter AVN
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De stuivende duinen in het Westduinpark hebben een grote
aantrekkingskracht op de vrije recreant die zich echter niet
bewust is van de schade die hij of zij veroorzaakt. Dit heeft
grote negatieve gevolgen voor de natuurwaarde in dit Haagse
N 2000-terrein. Onlangs trok Eric Wisse, coördinator van de vrijwilligersgroep Westduinpark, hard aan de bel.

“D

Misère in het
Westduinpark
Door: Aletta de Ruiter; Foto’s Eric Wisse

e balans tussen natuurwaarden

voert en zand opnieuw mag stuiven, is natuur-

gliding met een motortje dat erg veel lawaai

en natuurbeleving van de recre-

lijk geweldig. Die natuurlijke kustprocessen

maakt en in het hele duin overlast veroorzaakt;

ant staat in toenemende mate

geven nu volop kansen aan de originele flora

• Vrije recreatie in de zeereep van het voorma-

onder druk”, stelt Wisse vast. Als consulent van

en fauna die in deze duinen thuishoren. Maar

lige zenderstation van Radio Scheveningen ver-

paden geven lawaai- en stankoverlast;

nel verpletterd worden. En ze leggen het loodje

antwoordelijke ambtenaren van de gemeente

de Stichting Duinbehoud en coördinator van

die losse zandbak wordt door veel mensen ook

stoort broedende vogels en vernielt zeldzame

• Picknicken in het duin geeft veel zwerfvuil

tegen de oprukkende grassen en exoten die pro-

in de correspondentie opgenomen. “We over-

de vaste vrijwilligersgroep in het Westduin-

ervaren als een uitnodiging voor wilde recreatie.

duinvegetatie;

tot diep in het duin;

fiteren van vervuilde plekken. Op zo’n achterge-

leggen veel met elkaar en hebben allemaal

park heeft hij de ontwikkeling van het Natura

Hij heeft de uitwassen en gevolgen op een rijtje

• Afgesloten paden worden steeds opnieuw

• Bij het stoken van kampvuren wordt duin-

laten brandplek liggen extra nutriënten waarop

dezelfde intentie om van het Westduinpark een

2000-terrein de laatste jaren nauwlettend

gezet:

open gemaakt waardoor het hele duin wordt

vegetatie verbrand en ontstaan zwarte brand-

brandnetel graag wil groeien, dat verstikt de

topnatuurgebied te maken”, verontschuldigt

verontrust;

plekken in het duin;

duinvegetatie weer. En ik zie de vestiging van de

Eric zijn brief op poten. “Het is niet de bedoeling

gevolgd. Er zijn prachtige resultaten bereikt in
dit jonge duinterrein, is zijn mening. Het omzet-

• Illegaal mountainbiken breidt zich nu uit

• Loslopende honden op zuidhellingen versto-

• Bij betreding van het kwetsbare poelenge-

zeldzame Harkwesp die voor zijn hol afhankelijk

om elkaar te gaan afvallen. We moeten alleen

ten van de parkachtige aanleg met veel rimpel-

door het gehele terrein en verstoort de broed-

ren zandhagedissen en vernietigen insectenho-

bied worden oeverplanten en jonge rugstreep-

is van stille, zonnige en kale duinhellingen ook

onder ogen gaan zien dat hier iets behoorlijk uit

roos naar natuurlijke duinen waar de dynamiek

vogels;

len;

padjes overlopen.

weer achteruitgaan”.

de hand loopt en dat de dienstdoende handha-

van het duinlandschap weer de boventoon

• Paramotoring neemt enorm toe. Dat is para-

• Heel veel brommers en scooters op de fiets-

“We moeten onder ogen gaan zien dat
hier iets behoorlijk uit de hand loopt”

vers steeds weer achter het net vissen”.
Hij hoopt op een publieksactie, er moet anders
gecommuniceerd gaan worden. De burger moet
zich meer bewust gaan worden van de natuurwaarde. Daarnaast heeft hij voorstellen voor
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Hij signaleert dat deze vrije recreatie veel verder

Wisse voelt zich aardig gefrustreerd omdat

andere handhaving en beheer. Vooralsnog is hij

gaat dan alleen stiekem buiten de paden lopen

hij samen met zijn vrijwilligersgroep er juist

geen voorstander van het weer afsluiten van

om de natuur te beleven. Dit is cultuurlijke

voor zorgt dat er in het duingebied aangepast

het duingebied. Natuurbeleving is ook belang-

dynamiek die teveel overlast en schade veroor-

beheer wordt gevoerd. Dit is dweilen met de

rijk, vindt hij. Maar dat er snel iets moet gebeu-

zaakt waardoor natuurdoelstellingen van het

kraan open, vindt hij.

ren, staat als een paal boven wateru

Westduinpark in het gedrang komen.

Hij heeft dan ook een brandbrief geschreven

“Op veel plekken zie ik bijzondere planten als

aan een brede groep natuurliefhebbers en

Grote tijm, Duinsalomonszegel en Kleine bever-

beheerders. Daarbij zijn uiteraard ook de ver-
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Wasschen langs het duinkanaal
Op 5 juni 1865 kreeg de ‘Wasch- en Bleekinrigting’ aan de Haringkade van de

bedrijf dan ook failliet. De opstallen en inboe-

graag zo houden.

del worden geveild voor een fractie van de aan-

middelen voor de opstart bijeen te brengen. De procedure was kort, de enige

Door: Aletta de Ruiter

milieuvoorwaarde was dat er geen vuil water in het kanaal mocht afvloeien.

voor historische informatie en foto’s

met dank aan Anneke Landheer-Roelants

schafprijs en er komt een doorstart onder een

Biologisch afbreekbaar

nieuwe directeur, Antonie Willem Heijnen, voor-

Voor het vuile waswater moest de aannemer

malig opticus. Dankzij de lage overdrachtprijs

dat dan niet in het duinkanaal ? De reden was

een andere constructie bedenken. Die vond

krijgt Heijnen het wèl voor elkaar om winst te

eenvoudig. Schuin aan de overkant was de mili-

hij in een pijpleiding naar vergaarbakken vlak

maken. Hij en later zijn zoons zetten het bedrijf

taire zweminrichting gevestigd. Het duinkanaal

naast de droogvelden. Zeepsop en spoelwater

voort tot aan de Tweede Wereldoorlog. Dan

had op die plek het enige schone oppervlakte-

werden na de wasbeurt rechtstreeks in die beer-

blijkt dat de wasinrichting midden in het Sperr-

water van heel Den Haag. Dat kwam doordat

put gepompt, waar het bezonk. Het enige dat de

gebiet ligt waar de bezetter vrij schootsveld en

er geen stroming in het water zat en de stad

aannemer hoefde te doen was de capaciteit van

een verdedigingswal wil aanleggen. Dat bete-

in die tijd nog op redelijke afstand lag. Op zich

waswater en drainagesnelheid berekenen. De

kent een onvrijwillig einde van het inmiddels

overig afvalwater geloosd werd. Waarom mocht

uim 150 jaar later heeft Madurodam heel veel

tot zijn aardappelakker versperd zag worden. Beiden

een curieuze situatie, want in werkelijkheid was

zandbodem stond garant voor een snelle infil-

succesvolle bedrijf. In 1942 wordt het gebouw

meer moeite om een stukje duinbos te mogen

moesten hun activiteiten staken door de komst van de

het duinkanaal bedoeld om uit te monden in

tratie en zolang er geen chemische middelen

ontmanteld en tot op de fundering afgebro-

annexeren. De locatie is dezelfde, maar de stad

‘Waschinrigting’. Het waren eenvoudige lieden die wel

zee waarbij het vieze grachtenwater van de stad

werden gebruikt, zorgden bacteriën voor een

ken. Na de oorlog wordt in 1952 op de kale plek

is inmiddels gegroeid en groen is schaars geworden.

gehoord, maar niet gehonoreerd werden. Ze moesten

naar buiten gespuid zou kunnen worden. Dat

natuurlijk afbraakproces.

Madurodam aangelegd. Op de plaats van de

Was het in 1865 voldoende om de goedkeuring van

zonder schadevergoeding ergens anders aan de kost

voornemen was echter onder protest van reders

B & W te verkrijgen waar vervolgens de Provincie onge-

zien te komen.

en de uitbater van het Scheveningse badhuis

zien een handtekening aan toevoegde, tegenwoordig

afgeblazen. Het kanaal eindigde in 1865 aan de

droogvelden is bos aangeplant.

Faillisement, doorstart en afbraak

Alhoewel de ‘waschinrigting’ goed functio-

Relict

Wat rest van de ‘waschinrigting’ zijn de walle-

is de juridische procedure voor het doorlopen van de

Witsenborg en zijn kameraden zetten vaart achter de

voet van het Seinpostduin in een binnenhaven

neerde, bleef het economische succes uit. De

bouwaanvraag een stuk ingewikkelder. En bovenal

organisatie. Op 1 oktober sluiten ze een contract met

waardoor de functie als rioleringskanaal onbe-

onderneming maakte niet voldoende omzet om

tjes tussen de droogvelden die tot op de dag van

speelt de weerstand uit de maatschappij met betrek-

de aannemer die toezegt het gebouw vóór of op 31

nut bleef en er juist schoon duinwater in stond.

uit de kosten te komen en vijf jaar later gaat het

vandaag in het bos herkenbaar zijnu

king tot het opofferen van groen een zeer belangrijke rol.

maart 1866 tot onder de nok gereed te hebben. Daarna

Het juiste netwerk

kan de stoommachine met wasapparatuur, die in Parijs
is aangeschaft, geïnstalleerd worden. Het gebouw

Hoe ging dat in 1865 in zijn werk? Toekomstig directeur

geeft niet alleen onderdak aan de ‘waschinrigting’,

Johann Heinrich Witsenborg en zijn commissarissen

maar behelst ook kantoren, een eetzaal, koetshuis met

schreven 480 aandelen uit met een totale waarde van

stallen en woningen voor de opzichter en de directeur.

120.000 gulden. Van deze initiatiefnemers zaten er

Het terrein omvat verder verschillende droogvelden

twee in de gemeenteraad en was er één zelfs wethou-

die tussen lage walletjes in het duin liggen. De was

der, een vierde was vice-president van de Hoge Raad. De

wordt daar op rekken gehangen. De bodem is bestraat

heren hadden ongetwijfeld hun netwerk mee, hetgeen

met gele IJsselklinkertjes.

zal hebben bijgedragen aan een vlotte afwikkeling.
Er waren twee bezwaarmakers tegen de vestiging
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Uiteraard wilden de militaire zwemmers dat

die tijd een bijzondere spelregel, want in de 19e
een open rioolstelsel waarop alle latrines en

eerder richtten zeven heren een naamloze vennootschap op om de financiële

De wasserij aan de Haringkade
in 1942 vlak voor afbraak
coll. Anneke Landheer-Roelants

het kanaal zou mogen afvloeien. Dat was voor
eeuw vormden de grachten van Den Haag nog

gemeente Den Haag voor 99 jaar een duinterrein in erfpacht. Drie maanden

R

Historie

van het bedrijf: een vinker die iets verderop een vinkenbaan exploiteerde en een agrariër die de toegang

1872

Kaartje links:
1872 Het gebouw en de droogvelden zijn duidelijk ingetekend
op de stadplattegrond. De vijf
kleine kavels zijn de vergaarbakken voor het was- en spoelwater.

2017

Kaartje rechts:
2017 Hetzelfde gebied met
bodemrelief. Duidelijk zijn nog de
walletjes tussen de droogvelden
in het landschap te zien. Daar
groeit nu bos. Op de plek van
de wasserij ligt Madurodam.

Geen vuil water in het duinkanaal

Bij de vergunningverlening werd de restrictie meegegeven dat er nooit en te nimmer vuil waswater in
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Kort nieuws portefeuillehouders
Lobby voor Florence Nightingalepark
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De onderhandelingen

Huizenbouw Parn

assia, Vroondaal en

Westland

De plannen voor wo
ningbouw in het pa
rk Bloemendaal bij
sia aan de Monster
de psychiatrische
seweg liggen mo
zorginstelling Parn
menteel even stil.
asNa inspraak van de
tingsavond heeft
er nog een overleg
AVN tijdens de vo
orlichmet de projectont
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wijk Vroondaal. Bij
de aangrenzende
elkaar ca 4000 gr
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Reeds anderhalf jaar is de portefeuillehouder Leijenburg druk met overleggen over de toekomstige verkeersafwikkeling in het Florence Nightingalepark. Met name Leijweg en Escamplaan rond het Hagaziekenhuis zouden
belast worden met een overdosis aan verkeersdruk waarbij de groene verbindingszone tussen FN-park en

Project hitte-eilanddoor

gebeld
Onlangs werd de AVN
Hillebrant
het
van
omwonenden
dsvernieusta
ie
Jacobsplein. In dit fraa
nbuurt (stadswingsgebied in de Riviere
ers een hittedeel Centrum) blijkt zom
s het gebrek
eiland te ontstaan wegen
erplanten
oev
De
aan voldoende bomen.
te
door warm en
in de vijver gaan dood
AVN wil hier,
zuurstofarm water. De
ewoners, een
samen met de buurtb
u
groen-project opstarten

Kleine Hout in de knel komt. Momenteel wordt er opnieuw een alternatief gepresenteerd en vindt er politieke
lobby plaats met de nieuwe gemeenteraadsledenu
Meer info staat op https://www.avn.nl/advies-avn-florence-nightingalepark

Het is een feit dat de

opleving van de economie ook de

activiteiten van onze portefeuillehouders doet toenemen. Het is

druk aan het AVN-front. Waar-

emmingsplan
Madurodam bestkel
van Madurodam
ing van de uitbreiding

ontwik
Momenteel verkeert de
ruari is het concept ont
gsplanwijziging. In feb
min
in de fase van bestem
ft.
de AVN gereageerd hee
gepresenteerd waarop
werpbestemmingsplan
n,
de groen langs de grenze
te zorgen dat het beloof
Het is nu een kwestie
rplein er ook komtu
op de daken en het voo
s
www.avn.nl/zienswijze
Voor details kijkt u op

mee houden we ons zoal bezig?

ein
Bomen Plein 1813 en Paleispl
moet de naaste omgeving van Plein

ambassades
Vanwege de huisvesting van twee
bij over de
undige van de AVN adviseert daar
1813 worden beveiligd. De boomdesk
pollerpalen
bomen rond het plein. Er worden
bescherming van de monumentale
en in een
word
en
rokk
die aan het zicht ontt
geplaatst in een cirkel rond het plein
n die
akke
eerv
ts over herinrichting van de park
groene haag. Overleg vindt ook plaa

het plein momenteel ontsieren.
ing. Daarde is er ook sprake van herinricht
Bij het voorplein van Paleis Noordein
voerd
uitge
gen
assin
m enkele ruimtelijke aanp
bij worden rond de Postzegelboo
van
stel
elge
eed aan beveiliging van het wort
waarbij grote aandacht wordt best
d
ijder
verw
nabije, karakteristieke krimlindes
de boom. De ontwerper wil dat twee
om deze
Bomen had reeds het voornemen
worden. De Adviesraad Monumentale
halen
weg
r
maa
en,
bom
van monumentale
bomen voor te dragen voor de lijst
r en
erpe
ontw
de
adviesraad heeft dat ook aan
dient ook geen enkele doel, en de
u
en duidelijk gemaakt. Wordt vervolgd
de Werkgroep Monumentale Bom
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Symposiumweekend in

Kijkduin

Naast Kijkduin staat het
voormalige gebouw van
het Hoogheemraadschap Delfland nu
al een tijdje leeg. De bes
temming van het terrein en de gebouwen is
“Maatschappelijk”, ma
ar dat weerhoudt de
eigenaar er niet van het
te willen verkopen voo
r een bedrag alsof het
een terrein is waarop
een hotel of dure wonin
gen mogen verschijnen. Gezien de elasticitei
t waarop met dit type
bestemming wordt
omgegaan bij het Par
nassiaterrein aan de Mo
nsterseweg hebben
ze daar commercieel gez
ien nog gelijk in ook. Dat
het Hoogheemraadschap een publiek
e functie heeft, ontgaa
t de vastgoed afdeling
kennelijk volledig.Om
te laten zien dat een pub
lieke invulling in lijn
met de bestemming goe
d te realiseren is organi
seert een groep
organisaties, waarin de
AVN vertegenwoordig
d is, op 5 oktober een
symposium en op 6 en
7 oktober een publiek
sevenement. Daarbij
zullen de thema’s natuur
en duurzaamheid een
grote rol spelen. Wij
houden u op de hoogte
zodra er meer over bek
end isu
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De Europese Unie heeft onlangs het gebruik
van een groep insecticiden verboden. Terecht
want 84% van onze voedingsgewassen is voor
bestuiving afhankelijk van insecten. Zonder
bijen en zweefvliegen geen appels, peren,
aardbeien, pompoenen, pruimen, kersen,

Verbod op insecticiden

Goed voor fauna en flora

bramen, frambozen, bessen, bonen, noten,
sinaasappels en nog veel meer.

Tekst en foto’s: Hans van Helden

een slachting hebben aangericht. Een afname van ca.

planten, er wordt veel geld mee verdiend. Bloemen

70% in West Europa. En dat mag dramatisch genoemd

voor de export worden zeer streng gekeurd. Eén klein

worden.

vliegje in één bloem en de hele partij wordt vernietigd.

Vogels en vissen hebben ook last

Telers nemen dus geen enkel risico, de bloementeelt
is een grootgebruiker van landbouwgif. Bizar is dat

De laatste jaren wordt de invloed op gewervelde die-

tuincentra jarenlang grote hoeveelheden vergiftigde

ren onderzocht, de eerste resultaten bevestigen de

planten hebben mogen verkopen, zodat nu menig

bange vermoedens. Vogels raken ook gedesoriënteerd

tuintje levensgevaarlijk voor bijen en andere bestui-

en verliezen gewicht. Dit betreft niet alleen zaadeters

vers is geworden.

die van het behandelde zaad snoepen, maar ook insecteneters. In het water zijn bij vissen vergelijkbare ver-

Nu de gevolgen van grootschalig gebruik van land-

Neonicotinoïden grijpen aan op de nicotinerge

in het milieu aangetroffen, niet alleen op de

schijnselen waargenomen. Er is een vermoeden dat

bouwgif de productie van fruit bedreigen, wordt het

acetylcholinereceptor (nAChR) van het zenuw-

akkers, maar ook in de lucht door verwaaid stof

neonicotinoïden ook de cognitieve vermogens van

dan niet tijd om anders over onze voedselvoorziening

adat in de jaren zeventig het verbod

stelsel. De prikkeling is zo heftig dat zij tot

en door uitspoeling in het oppervlaktewater en

mensen aantasten. De EPA (Environmental Protection

na te denken? Moeten we producten willen kweken

op DDT was doorgevoerd, begonnen

verlamming en dood leiden. De zenuwen van

het grondwater.

Agency) hoopt dit najaar met onderzoeksresultaten te

die alleen met veel gif een geslaagde oogst geven?

chemische bedrijven te zoeken naar

insecten zijn gevoeliger dan die van gewervelde

komen. Insectenhersenen hebben ongeveer dezelfde

Mogen alleen puntgave struiken andijvie de super-

alternatieven. Hun oog viel op de tabaksplant,

dieren, dus zijn de middelen voor hen giftiger

Aanvankelijk claimde de industrie dat de mid-

chemische samenstelling en gebruiken dezelfde neu-

markten bereiken? Moeten we voor financieel gewin

die vanwege het nicotinegehalte geen last

dan voor vogels en zoogdieren.

delen niet schadelijk waren voor bestuivers.

rotransmitters. Nicotine heeft invloed op mensen, het

telers ruim baan geven om het milieu te verwoesten?

Onderzoek heeft de laatste jaren duidelijk aan-

maakt hen o.a. gevoelig voor andere verslavingen. Het

De natuur is een subtiele combinatie van relaties tus-

N

heeft van insectenvraat. Vanaf de jaren tachtig
kwamen varianten van nicotine op de markt als

Bijen hebben meer receptoren dan andere

getoond dat dit wel het geval is. De middelen

is daarom nogal naïef te veronderstellen dat gewas-

sen planten en dieren, waar niet ongestraft één of

gewasbeschermingsmiddel. Het door Bayer in

insecten omdat zij een beter leervermogen en

worden verspreid door de hele plant, en komen

beschermingsmiddelen op basis van nicotine-achtige

twee schakeltjes te verwijderen zijn. De relaties tussen

1985 op de markt gebrachte Imidacloprid wordt

een beter geheugen hebben, noodzakelijk voor

dus ook in pollen en nectar terecht. Bijen, hom-

stoffen geen invloed zouden hebben op ons brein.

planten en insecten zijn juist heel gecompliceerd. Veel

nu het meest toegepast.

communicatie en organisatie. Bijgevolg zijn zij

mels en andere bestuivers die in leven blijven,

bijzonder gevoelig voor neonicotinoïden. Veel

raken letterlijk de weg kwijt. Zij kunnen hun

insecten zijn in staat om hun lichaam van gif-

nest niet meer of slechts met grote moeite

Vrij veel planten maken nicotine, cafeïne of

tige stoffen te ontdoen, echter bij bijen is deze

cocaïne in zeer kleine hoeveelheden aan, ook
in de nectar. Net als bij mensen hebben deze

Chemische werking
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Natuur bedreiging voor landbouw ?

Linkerpagina:
Chemische formule van Imidacloprid

Foto onder: Natuurlijke bestrijder,
een juffer met vlieg als prooi

planten zijn voor hun voortbestaan volledig afhankelijk van insecten. Het wegvallen van de bestuivers

Vanaf de Tweede Wereldoorlog heeft de landbouw

betekent dat planten geen vrucht kunnen zetten. Ook

terugvinden. Ook is gebleken dat bijen en hom-

zich vooral gericht op de grootschalige productie van

planten zullen daardoor verdwijnen.

eigenschap slecht ontwikkeld.

mels verslaafd kunnen raken aan de behan-

veel en goedkoop voedsel. Natuur wordt in deze vorm

Iedere schadelijke insectensoort heeft soms tiental-

Neonicotinoïden zijn gemakkelijk in water op

delde planten: zij bezoeken de giftige bloemen

van landbouw als een bedreiging van deze productie

len zoemende vijanden, die samen met de plaagdieren

middeltjes -mits in zeer geringe concentratie-

te lossen en te sproeien, worden vlot door de

vaker, zoals een verstokte roker niet zonder zijn

gezien. Nederland is om die reden koploper in het

ook het loodje zullen leggen. De toepassing van gif

een stimulerende werking op bijen en andere

planten opgenomen en over hun weefsels ver-

peukje kan.

gebruik van landbouwgif. Een kas met tomaten of

werkt op die manier een volgende plaag in de hand.

bestuivers; zij bezoeken deze planten graag.

spreid. Zaad en bollen worden in een bad met

paprika’s is aardig schoon te houden met sluipwes-

We zijn in een kringloop terecht gekomen die uitein-

Kunstmatige varianten worden niet als gevaar-

het middel gedompeld, de gekiemde planten

Imkers hebben als eersten luid en duidelijk aan

pen, eventuele luizen en vliegjes gaan op het loof zit-

delijk alleen verliezers kent. Het is zeer te hopen dat

lijk herkend en de dieren gebruiken dan gemak-

blijven soms jarenlang vrij van luis en vraat.

de bel getrokken, maar biologen hebben aange-

ten, niet op de vruchten. Bij de sierteelt ligt dat anders.

het verbod op deze middelen het noodzakelijke herstel

kelijk meer dan goed voor ze is.

Inmiddels wordt het middel Imidacloprid overal

toond dat de middelen ook bij andere insecten

Nederland is een grote exporteur van bloemen en

in de natuur teweeg brengtu
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Foto boven: Natuurlijke bestrijder,
een kleine, maar zeer actieve luizendoder
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Extra water voor ‘Witte Vlek’

Foto boven:
De reuze berenklauw rukt steeds verder op
Foto midden:
De handhavingsborden garanderen nu
geen rust in het gebied

Ooit gehoord van ‘De Witte Vlek’ in Madestein? Waarschijnlijk niet. Het is
een van de laatste ruige terreintjes aan de rand van Den Haag. Bestemming

Foto onder:
Vanaf de Madepolderweg is het terrein
nu niet aantrekkelijk

‘Groen’, dat gelukkig wel. Er komt nu meer ruimte voor natte natuur. De AVN
denkt mee bij de planvorming.

ij de inrichting van Madestein werd in

B

Europese richtlijn die voorschrijft dat water-

de vogels in het natuurreservaat op afstand

1969 tuinbouwgrond omgevormd tot

kwaliteit van de Europese wateren vanaf 2015

te observeren. De zonegrens tussen natuur en

recreatiegebied. Achter het zand van de

aan bepaalde eisen moet voldoen. Daarom is

recreatie ligt dan bij de scheisloot die dwars

duinen en strandwallen ligt hier vooral vette

het Hoogheemraadschap van Delfland al sinds

door het schiereiland loopt.

zeeklei die ooit is afgezet door de Gantel, een

2000 bezig met aangepast beleid en beheer. En

voormalige zijarm van de Maas. Die zeeklei zit

dat is geen eenvoudige opgave voor het laat-

vol met voedingsstoffen waardoor het groen

ste stukje van de delta. Vooral in gebieden met

van Madestein heel wat ruiger en explosiever

tuinbouw is het een uitdaging om waterafvoer

verschillende nieuwe waterplassen. Zowel een

groeit dan op de voedselarme zandgronden van

èn waterkwaliteit op orde te krijgen. Om natte

retentieplas voor wateropvang als ondiepe poe-

de duinen.

natuur een betere kans te geven worden natte

Tot op heden is dit 5 ha grote schiereiland op

kassentuinbouw in de omgeving wordt inge-

len voor amfibieën. Wateropvang en natuuront-

ecologische zones (NEZ) aangelegd. Dat is een

de hoek van Escamplaan en Madepolderweg

ruild voor woonwijken, moet er ook worden

wikkeling gaan hand in hand, want de oevers

Madestein werd een mix van water en land.

netwerk van natuurkwaliteit voor waterfauna,

flink verruigd. De Haagse Vogelbescherming

nagedacht over het gebruik van de bestaande

worden natuurvriendelijk ingericht met paai-

De plassen werden niet alleen aangelegd voor

opgedeeld in robuuste kerngebieden van mini-

heeft het vanaf de aanleg op de lijst staan als

natuur- en recreatieplekken. Om De Witte Vlek

plaatsen, rietkragen en oevervegetatie. De bos-

waterrecreatie, maar vooral om ruimte te bie-

maal 5 ha en lange oeverlijnen met stepping

vogelrustgebied, maar omdat het niet kan wor-

echter te vrijwaren van ongewenste recre-

schages zullen wat gedund worden, maar dat is

den aan de waterhuishouding van het aangren-

stones van kleinere leefplekken. Het gaat dan

den afgesloten, voldoet het terrein niet aan de

atiedruk wordt er nagedacht over gerichte

ook de hoogste tijd omdat het bos te dominant

zende Westland. Het regenwater dat van de

om de aanleg van paaiplekken voor vissen en

normen. De gemeente Den Haag maait eens

zonering. Dat wil zeggen, een deel uitsluitend

oprukt. Aanleg van boszomen met bloeiende

kassen stroomde, moest allereerst opgevangen

amfibieën, natuurvriendelijke oevers in com-

per jaar, maar kan niet voorkomen dat de onge-

voor natuur en een deel voor recreatief gebruik

struiken biedt daarentegen een extra kans om

worden voor het naar zee kan worden uitge-

binatie met een evenwichtige waterkwaliteit

wenste reuze bereklauw explosief oprukt. Voor

waarbij speciale faciliteiten worden aangelegd.

vlinders en insecten te bevoordelen.

pompt. En daar dienen die plassen nog steeds

met helder water en waterplanten. Snoek en

recreatie is het terrein niet geschikt, maar er

Daarmee voorkom je bijvoorbeeld de explo-

voor.

bittervoorn zijn de vissoorten die er een gezond

gebeurt van alles wat niet geoorloofd is. Her en

sieve wildgroei van mountainbikepaden. Van-

leefgebied moeten krijgen.

der treffen we veel vuil tussen de vegetatie. Tijd

wege de verstoring zijn die zeer ongewenst in

dus voor verbetering op meerdere fronten.

een natuurgebied. Maar bij bikers bestaat wel

nauw bij de planvorming en uitwerking betrok-

de wens om het parcours van de Uithof door

ken. Er is veel kennis aanwezig over vogelstand

te trekken naar Madestein. Aan de rand van

en landschapsontwikkeling bij beide verenigin-

De Witte Vlek zou dat kunnen. Daarnaast zou

gen. We houden u graag op de hoogteu

Kaderrichtlijn Water

Inmiddels krijgen de kwaliteitseisen voor
natuur en water steeds meer aandacht in het
overheidsbeleid. De Kaderrichtlijn Water is een
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Door: Aletta de Ruiter
een uitkijkheuvel gemaakt kunnen worden om

Witte Vlek wordt ecologisch kerngebied

In Delfland wordt dat netwerk van natte kerngebieden nu aangevuld met De Witte Vlek.

Wat gaat er veranderen?

In het natuurdeel van De Witte Vlek komen

Natuur èn recreatie

Nu de verstedelijking steeds verder oprukt en
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Meedenken

De AVN en Haagse Vogelbescherming worden
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Duurzaam wijkinitiatief

Particulier groeninitiatief

Wilde tuin ‘Rudolf Steiner Zorg’

Plesmanduin: groen buurtidee

Tussen het Westbroekpark en het monumentale Rudolf Steinergebouw, ligt

Het monumentale KLM-gebouw aan de voet van Hubertusduin en Klein Zwit-

een wilde tuin met veel soorten kleurrijke bloemen, struiken, bomen, tak-

serland wacht een grote verbouwing. Waar jarenlang het ministerie van Verkeer

kenrillen en composthopen. Het is een privétuin die heel goed functioneert

en Waterstaat was gevestigd, komt nu een woonbestemming. De wijkvereniging

als ecologische verbinding tussen de Scheveningse Bosjes, Westbroekpark en

Duttendel-Wittebrug doet voorstellen voor een inpassing met veel groen.

de groengebieden richting Oostduinen.
Tekst en foto’s: Caroline de Jong

De wilde tuin van Steiner Zorg staat
medio mei uitbundig te bloeien.
Het talud ligt op het zuiden en zuidwesten waardoor er allerlei verschillende microklimaten zijn voor veel
verschillende plantensoorten

I

k trof er een groep mensen met een verstande-

vruchtbomen gekweekt. Een tweede keer trof ik veel

lijke beperking die helpt opruimen en vroeg hen

paddenstoelen op dood hout. Deze hellingtuin ligt op

wie de tuin onderhoudt. “Maak maar een afspraak

droge arme zandgrond. Er moet derhalve tijdens lang-

rchitect Dirk Roosenburg ontwierp het

tebrug bijeen kwam om ideeën voor een verbe-

van de oever van de kille sprank”, “maak een

bakstenen gebouw in 1936 op verzoek

terde leefomgeving te bedenken. Als het gebouw

natuurlijke recreatieplek tussen de gebouwen,

van zijn jeugdvriend Albert Plesman.

straks een woonfunctie heeft, moet het in een

waar kinderen veilig buiten kunnen spelen”,

Het eerste deel werd in 1938 gebouwd, maar

natuurlijke omgeving staan die aansluit op de

“een aanlegsteiger voor bootjes en om te vis-

vanwege WO II vond voltooiing pas na 1946

natuur van Hubertusduin en Klein Zwitserland.

sen”, “geef de voorkant een brede bloeiende

op maandag of donderdag”, was het antwoord. En zo

durige droogte wel veel gesproeid worden.

plaats. Tussen toen en nu heeft het gebouw

ontmoette ik Anita, de enthousiaste leidster van zes

De nieuwste aanwinst is de pas verhuisde kolonie honing-

altijd een kantoorfunctie gehad met een uit-

vrijwilligers. Vroeger was hier een full-time betaalde

bijen, afkomstig van het voormalige Europol-gebouw

breiding in 1987 toen er een moderne aanbouw

De wensen zijn vastgelegd in drie hoofdthema’s:

groen”. Die kansenkaart is uitgewerkt in een

hovenier werkzaam die de tuin op biologisch-dyna-

aan de Raamweg. De honing wordt niet geoogst, de bijen

achter is gezet die in de volksmond De Saxofoon

natuur, cultuur en recreatie. De ideeën, die tij-

handzaam boekje dat aangeboden wordt

mische wijze onderhield. Helaas moest er bezuinigd

mogen het zelf gebruiken om hun broed te voeden. Zo

wordt genoemd.

dens twee workshops opborrelden, zijn uitge-

aan projectontwikkelaar Impact en zijn land-

worden, maar de vrijwilligers zetten zijn concept voort.

wordt alles zoveel mogelijk gedaan in overeenstemming

werkt in een kansenkaart. De focus lag daarbij

schapsarchitect. Deze laatste heeft al aangege-

Ze composteren, gebruiken geen kunstmest, werken

met de natuur. Kringlopen en ecosysteemdiensten wor-

volgens de zaaikalender (op basis van de stand van de

den hier gestimuleerd. De tuin is niet direct openbaar

maan) en dienen preparaten toe van brandnetels om
de grond vruchtbaar te maken.
Bij de bouw van de kliniek, in 1928, vonden de antroposofen het belangrijk dat er een mooi uitzicht voor
de patiënten was op de tuin. Daarin hadden ze gelijk:
recent wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond
dat groen/natuur inderdaad goed is voor de gezond-

ven blij te zijn met de ideeën uit de buurt. De

voor de nieuwe bewoners. “Breng parkeren

AVN heeft geadviseerd met betrekking tot his-

toegankelijk, maar wie vanaf de Cremerbrug het helling-

en de versteende omgeving aan vergroening.

onder dak en leg daarop een duinlandschap tot

torie en kwaliteit van het aansluitende natuur-

paadje oploopt, komt er vlak langsu

Althans, dat vindt een groep omwonenden die op

aan de plint van het gebouw” was een van de

gebied. ‘Plesmanduin’ zou een goede naam voor

initiatief van de wijkvereniging Duttendel-Wit-

eerste uitgangspunten. “Zorg voor vergroening

deze nieuwe woonomgeving kunnen wordenu

“Soms word ik wel eens somber als er,
ondanks alle inspanningen van de AVN,
toch in een park of bos wordt gebouwd.
Dus ging ik op zoek naar groene initiatieven waar je weer vrolijk van wordt.

cosmos, lavendel etc. Maar er worden ook kruiden,
aardbeien, tomaten, courgettes, zwarte bessen en

wandelpadennetwerk in het achterliggende

vooral op functionele groene mogelijkheden

Al wandelend door de tuin trof ik veel wilde bloemen.
instelling van gemaakt. Klaprozen, teunisbloemen,

Van kantoor naar wonen

plantenborder” en “zorg voor een fijnmaziger

Drie hoofdthema’s

Inmiddels is het gebouw toe aan een facelift

heid.
Daar worden boeketten voor de bewoners van de zorg-
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A

Door: Aletta de Ruiter

Weet u ook zo’n verborgen project,
laat het weten op caroline@avn.nl”

De saaie binnenplaats kan met kleine moeite een zonnig groen recreatieterrein worden.
als de witte aanbouw van de Saxofoon wordt afgebroken
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De kille oevers van de sprank gaan leven als er een steiger en groene vooroevers worden
gemaakt en de corridor van de Saxofoon wordt afgebroken
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Van het bestuur
Regelmatig krijgt de AVN een noodkreet van leden die zich grote zorgen
maken over het bomenbeleid binnen de
gemeente Den Haag. Het gaat dan altijd
over kapplannen waarbij grote aantallen bomen sneuvelen ten behoeve
van herinrichting van de omgeving.
Hoe gaan we daarmee om ?

Help !

Er wordt gekapt

V

aak zijn bewoners wanhopig als ze in

De brieven die we over deze onderwerpen van

hun buurt de kettingzagen horen aan-

leden krijgen, zijn niet altijd even vriendelijk..

slaan en dat is heel begrijpelijk. Bomen

Men verwacht vaak dat de AVN kan voorkomen

zijn het groene kapitaal van de stad en als ze

dat er gekapt wordt. De teleurstelling is groot

worden omgehakt verdwijnt er niet alleen een

als dat niet lukt.

stam met grote kruin, maar ook zuurstof, koeling, schaduw, habitat voor vogels en insecten
en niet te vergeten schoonheid en persoonlijke
herinnering.

Waar en waarom en wat was de reden?

Haagse natuur wordt ‘mosgroen’
De kogel is door de kerk. Op 29 mei presenteerden de onderhandelaars van de vier grootste
fracties hun coalitieakkoord. Daarvoor maakten ze gebruik van de input van andere fracties, 100

Wat is onze werkwijze ?

organisaties, bewoners enz. Het akkoord gaat voor duurzaam, dat is goed voor mens èn natuur.

plan wordt aangekondigd. Allereerst wordt er

Ook voor het groen staat er veel positiefs op papier.

De AVN stelt zich altijd kritisch op als een kapdeskundig overleg gepleegd met de betrokken
ambtenaren van de gemeente en eventuele

N

ieuwe wethouder voor ‘Buitenruimte’,

• Langs Veenkade en Toussaintkade omdat de

derde partijen. Belangrijk is wel dat alle partijen

kademuur vervangen moest worden.

vakkennis in huis hebben. Vervolgens komt er

• Langs de Scheveningseweg, de kastanjes

een veldbezoek om ter plekke de situatie in

langs de trambaan t.b.v. noodzakelijke spoor-

ogenschouw te nemen en aan de hand van die

“Voor een goed leefklimaat komt er meer groen en

vervanging.

ervaringen geeft de AVN een advies. Die advie-

meer ruimte voor water. En bij gebiedsontwikkelingen

• Bij de Ockenburgsestraat dunnen van bos-

zen neemt de gemeente heel serieus, maar het

staat voorop dat de openbare ruimte klimaatadaptief

stroken voor projectontwikkeling.

komt niet altijd tot overeenstemming. Indien de

is”, staat in de eerste alinea van het hoofdstuk over

• In heel Den Haag honderden grote populie-

boomdeskundige van de AVN denkt dat hij met

natuur. De invulling voor deze groene ambitie wordt

ren die moesten wijken omdat de gemeente ze

argumenten kans van slagen heeft, zal hij een

verder gedetailleerd met de volgende punten:

onveilig vond worden.

bezwaar indienen. Dat moet hij dan zeer goed
onderbouwen om het gehonoreerd te krijgen
bij de onafhankelijke bezwarencommissie.

waarin ook het groen is opgenomen, wordt
Richard de Mos.

Groen
•

visie van de leden van de Denktank Scheveningse
Bosjes, Westbroekpark inclusief Waterpartij is
opgesteld, wordt uitgevoerd.

Bomen
•

Er wordt zeer terughoudend omgegaan met het
afgeven van kapvergunningen.

•

Er komen fors meer (straat)bomen bij.

•

De uitvoering van het populierenvervangingsbaar onveilige populieren worden vervangen.

rug tegen de muur. Dan gaat het om technische

name in de meest versteende wijken.

uitgangspunt verankerd in projectplannen en de

Aanpakken van de tien meest versteende plek-

aanbestedingen van werkzaamheden.

•

mate ingrijpend dat er weinig te kiezen valt voor

ken in iedere wijk.
•

de bomen. Dan komt er een vervangingsplan. Bij

Een plan om bewoners en organisaties te stimuleren hun tuinen te vergroenen.

grote bouwplannen zoals in Kijkduin kijken we

•

Uitbreiding subsidieregeling voor groene daken.

naar de conditie van de bomen en wordt er in

•

We pakken achterstallig onderhoud aan en eco-

overleg een plan van aanpak gemaakt voor revitalisering van de bospercelen. Een bos ontwikkelt

logisch beheer wordt de norm.
•

zich nu eenmaal anders dan een rij straatbomen.
Kortom, het is vakwerk, maatwerk en heel veel
serieus overleg. Als AVN hebben we invloed
maar we kunnen geen veto uitsprekenu

•

Kust
•
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We houden ons aan de afspraak in het Kustpact
over niet bouwen aan de kust.

•

Plantsoenen en parken worden zo veel mogelijk
Moes- en volkstuinen zoveel mogelijk behouden

Samen met betrokken partners versterken we
landse Duinen.

•

Bij een verzoek om verlenging wordt op basis van
de resultaten van de huidige proefperiode beslo-

vlinder- en bijvriendelijk ingericht en beheerd.
•

Het behoud van bestaande bomen wordt als

de (natuur)waarde van het Nationaal Park Hol-

We zorgen voor natuurvriendelijke oevers en
rustplekken voor watervogels in onze wateren.

•

De lijsttrekkers presenteren hun
coalitie-akkoord:
Richard de Mos (met dossier) wordt
de nieuwe wethouder voor Groen.

plan wordt getemporiseerd, alleen de aantoon-

Er komt meer natuurlijke beplanting, groene
daken, verticaal groen en geveltuintjes, met

Vervanging van kades en tramsporen zijn der-
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Het plan van aanpak dat naar aanleiding van de

Maar in veel gevallen staan we allemaal met de
herinrichting waarbij de bomen in de weg staan.

Langs de Ockenburgsestraat wordt gebouwd.
Het bos rechts krijgt
straks nieuwe bomen.

en uitbreiden.
•

ten over de bouw van strandhuisjes.
•

Het stille strand blijft stilu

17

Fractalen en bomen
Bij het televisiespelletje 1 op 100 (27 januari jl.) wist de speler alle 100 opponenten weg te spelen

Slangenden

op één na. Toen kwam de beslissende vraag. De speler moest als antwoord kiezen tussen het

Zwarte den

woord ‘parallellepipedum’ en ‘fractaal’. Hij koos het eerste woord. Het was fout ! Had hij maar
‘fractaal’ gekozen. Dan had hij een klein fortuin gewonnen.
Maar wat is dat eigenlijk, een fractaal? En wat heeft dat met een boom te maken?

E

Esdoorn

Paardekastanje

en fractaal is een soort meetkundige figuur

En inderdaad, als men naar de bomen kijkt, en vooral

opgebouwd uit delen die min of meer gelijk-

naar bomen die zich vrij hebben kunnen ontwikkelen,

vormig zijn en waarbij de figuren of vormen

zal men deze ronde vorm steeds terug zien.

zich op steeds kleinere schaal herhalen. In de natuur

Bij de hierbij gevoegde afbeeldingen van verschil-

komen ze veel voor zoals een schelp, een dennenappel,

lende boomsoorten ziet u die ronde vorm steeds weer

een sneeuwvlok, een blad van een boom, takken, zelfs

terug. Maar ook als een boom geen ronde kroon heeft

sterrenstelsels.

groeit hij als een fractaal. Denk daarbij aan de hoog

Door: Joost S.H. Gieskes

opgaande Italiaanse populier.
In dit artikel beperken we ons tot de boom en wel

Zelkovia

de meest voorkomende vorm van de kroon die zich

Verder zijn er bomen met een totaal andere vorm,

ook als een fractaal ontwikkelt. De takken van een

maar dat zijn eenzaadlobbigen zoals de palmen die

boom vormen steeds weer twee nieuwe takjes, en

nauw verwant zijn aan de grassen.

die ook weer, en ook weer, steeds weer die herhaling

Paardenkastanje

van steeds nieuwe vertakkingen, typerend voor een

Vermoedelijk zullen geïnteresseerde lezers voortaan

fractaal. De boom vertakt zich steeds verder en iedere

veel naar onze fractale bomen kijken, met een beter

soort net weer even anders, maar volgens hetzelfde

begrip waarom hun kroon toch zo gevormd isu

principe. Op het eind ontstaat er aldus een bepaalde
kruinvorm waaraan je iedere soort apart kunt herken-

Boom van Pythagoras
Zomereik

nen.
De Nederlandse wiskundige Albert Bosman (1942)
heeft de fractaal aangetoond met een constructie van
oneindig veel vierkantjes die resulteerde in een vorm
die hij de ‘Boom van Pythagoras’ noemde:

18
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De hulst komt vooral voor in beuken- en eikenbossen, de boom verdraagt
een zure bodem en kan met weinig licht toe. Het is vrijwel zeker de meest
bekende boom in ons land. Hij komt overal, tot op de meest onwaarschijnlijke
plaatsen voor. Als enige groenblijvende inheemse loofboom neemt hij in ons
bomenbestand een bijzondere plaats in.

Tekst en foto’s: Jaap van Loenen

Hulst (Ilex aquifolium)

Een boom die zich vrijwel overal weet te handhaven

D

e hulst is extra bijzonder, want bomen met
groen blijvende bladeren zijn - in een omge-

lijke en vrouwelijke exemplaren zijn. Bij beide zitten de

ten als enige voor de verspreiding van het zaad. Geluk-

Ver terug in de tijd, de hulst is hier al meer dan 6000

witte, soms wat roze-achtige bloemen in de oksels van

kig kan de hulst zich bijna overal handhaven. Ze kun-

ving waar het flink kan vriezen - zeldzaam.

jaar, waren de bladeren ongewapend. Voor de grote

de bladeren. Wanneer bestuiving heeft plaats gevon-

nen veel schaduw hebben (vandaar hun standplaats in

De hulst is dan ook niet helemaal winterhard en een

grazers van die tijd waren ze een voedzaam hapje.

den komen aan de vrouwelijke bomen in september

het beukenbos) maar zijn gevoelig voor zoute lucht. In

langdurige strenge vorst kan wel eens fataal zijn. Er

Zeker in de winter had de boom, als enige groenblijver,

rode bessen, waarmee soms hele takken voor lange

de duinbossen vlak langs de kust tref je daarom min-

zijn evenwel vondsten gedaan, die bewijzen dat de

veel te lijden van vraat. Ter verdediging ontwikkelde

tijd vol zitten. Rond de Kerstdagen zijn die een gewild

der hulst. Mede door de langzame groei is het hout van

boom hier in de verre oudheid al was en sindsdien is

hij stekels, die de vijanden op afstand hielden. Op een

artikel en worden veel hulstboompjes van hun takken-

de hulst heel hard en bijzonder fijn van draad.

gebleven!

voor het vee onbereikbare hoogte had die veel ener-

toppen beroofd.

De houtkleur is wit. Het wordt gebruikt voor inlegwerk

gie vragende inspanning echter weinig zin en zo zie je

Voor de bestuiving zijn wel een paar dingen noodza-

en bij het maken van speciale meubels.

boven de 2,5 tot 3 meter bladeren zonder stekels. Zo

kelijk. Zo moeten er mannelijke en vrouwelijke bomen

De hulst heeft een duidelijke stam, die hem onder-

bezuinigt de boom dus op defensie. Overigens gelden

in elkaars directe omgeving staan en zijn er bijen of

scheidt als boom. Als langzame groeier heeft hij echter

bij gekweekte soorten andere wetten. Sommige zijn

andere insecten nodig om het stuifmeel over te bren-

wat tijd nodig om te groeien maar kan dan wel 12 tot

geheel met stekelbladeren begroeid, andere hebben in

gen. Zonder dat vindt geen bestuiving plaats. Er

in een enorme belangstelling verheugen.

15 meter hoog worden en een forse omvang bereiken.

het geheel geen stekels. De laatste zijn weer gekruist

komen dan wel bloemen, maar geen bessen.

Het grote aantal soorten en verschijningsvormen van

Bovendien kan hij ook nog eens honderden jaren oud

met wilde soorten, zodat je ook daar bomen zonder

Dit leidt soms tot teleurstelling. Als je bij een kweker

de Holly (hulst) leidde daar zelfs tot een grote vereni-

worden. De stam is grijs, egaal en heeft geen kurklaag.

stekels aantreft. Over de wereld verspreid zijn er wel

een hulstboompje voor de tuin koopt zit dat vaak vol

ging van belangstellenden en kenners. Deze society

Als bescherming tegen te veel zonnestraling laat de

300 ondersoorten waarmee kennelijk veel te expe-

met bessen, die in de jaren daarna nooit meer terug-

beschikt over een schat aan gegevens over de boom-

boom zijn takken met bladeren tot dicht bij de grond

rimenteren valt. Dit geeft prachtige resultaten, qua

komen. Wil je in de toekomst bessen aan je boompje

soort en zijn variëteiten en organiseert jaarlijks tien-

groeien. De bladeren zijn ovaal, leerachtig van struc-

vorm en ook qua bijzondere kleuren van de bladeren.

hebben, koop er dan altijd twee, een mannetje en

tallen evenementen waar mensen uit de hele wereld

een vrouwtje. Hulstbessen zijn niet erg populair bij de

op afkomen. Waarschijnlijk is de hulst de enige boom-

vogels. Ze worden alleen gegeten door lijsterachtigen

soort die op zo’n grote schaal belangstelling krijgtu

Boom of struik?

tuur en voorzien van een stevige rand, die uitloopt tot
lange, scherpe stekels. Hierdoor krijgt het blad ook de
krullige vorm.

20

Geschiedenis van de stekels

Bloeiwijze en hout

De hulst is tweehuizig, dat betekent dat er manne-

Foto boven:
De welbekende rode bessen die tijdens de
Kerstdagen kleur geven aan de kerststukjes
Foto links:
Jonge kiemen van hulst verdragen zure
grond en hebben weinig licht nodig.
Foto onder:
Zowel de manlijke als de vrouwelijke planten
dragen witte bloemen in de bladoksels

The Holly society of America

In de Verenigde Staten van Amerika mag de hulst zich

en een bepaald soort vink. Toch zorgen die vogelsoor-
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Contactgegevens

Bestuursinformatie

Portefeuillehouders AVN

Arnim van Oorschot

Leijenburg e.o.

In het vorige nummer van Haagwinde deden we al

Datagegevens en AVG

De AVN verzamelt, registreert en verwerkt persoons-

een oproep aan leden met een achtertuin om deel te

gegevens van haar leden, van personen die een for-

Joost Gieskes

nemen aan het zoogdierenmonitoringsproject. Dank

mulier invullen op onze website en van personen die

voor alle enthousiaste aanbiedingen om de cameraval

een bestelling doen bij de AVN of bij de Stichting Uit-

in de tuin te laten opstellen. In de loop van het jaar

geverij AVN. Om datalekken te voorkomen. moet de

komt u allemaal aan de beurt.

vereniging zich vanaf 25 mei j.l. onderwerpen aan de

We missen echter nog wat adressen in Den Haag Zuid-

nieuwe wetgeving AVG. We hebben onze webhoster

West en de Vinexwijken. Woont u in Leidschenveen/

Cerium dan ook opdracht gegeven om een protocol

Ypenburg, Wateringseveld of DH-Zuid West dan zou-

en gedragscode op te stellen waaraan de AVN moet

den we het zeer op prijs stellen om gedurende twee

voldoen. Tevens hebben we de benodigde maatregelen

weken in uw tuin een cameraval te plaatsen. We kun-

genomen om adresgegevens die met derden worden

nen dan monitoren welke zoogdieren (muizen, ratten,

gedeeld, zoals het verzendhuis van Haagwinde, goed

egels of anderszins ‘s nachts in uw woonomgeving

af te schermen en te beveiligen.

actief zijn. Gaarne opgeven via info@avn.nlu

Op onze website www.avn.nl/privacy treft u het statement dat we hebben opgesteld. Daarmee voldoen we

Groene Uithof 50 jaar

aan de vereisten die de wetgever aan de data-opslag
en verwerking heeft gesteldu

Recreatiegebied De Uithof bestaat dit jaar 50 jaar en
dat willen gemeente en de in het gebied gevestigde
bedrijven en verenigingen graag samen vieren met
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Bewonersprojecten, Oostduinen

Jaap van Loenen

Zoogdierenproject

Cor van Gaans
Nieuwe portefeuillehouder Uithof

Aletta de Ruiter

Nieuwe leden welkom

allerlei activiteiten. De AVN heeft regelmatig geadvi-

Dankzij de oproep in de vorige Haagwinde mochten

seerd over natuurvriendelijke inrichting. Een publieks-

we enkele tientallen nieuwe leden verwelkomen. Dat

activiteit voor de 50-ste verjaardag wordt een of twee

is een goede start van het nieuwe jaar. Maar daarmee

nachtexcursies in de nazomer. Meer informatie over

zijn we natuurlijk nog lang niet waar we wezen willen.

de verjaarsactiviteiten komen binnenkort via gemeen-

Om onze standpunten voor verbetering van de natuur

telijke nieuwsbrieven, kranten en omroep West naar

kracht bij te zetten, is een grote achterban belangrijk

buiten.

en overtuigend. Voor minimaal 10 euro per jaar bent u

De AVN heeft inmiddels een eigen portefeuillehouder

ondersteuner van de Haagse natuur, helpt u mee onze

voor dit gebied aangesteld. Cor van Gaans woont bij

standpunten bij de politiek over het voetlicht te bren-

de Uithof om de hoek en heeft veel betrokkenheid bij

gen en sturen wij u vier keer per jaar Haagwinde met

het gebied. Hij zal ook de nachtexcursies gaan orga-

veel achtergrondinformatie.

niserenu

Van harte welkomu

Caroline de Jong-Boon
Bart Achterkamp
Jos Verhoeff

Fer von der Assen
André Smit

Leon van den Berg
Marian Langeveld
Peter Hegi

Jeannine Engels
Adri Remeeus
Bas Steenks

Cor van Gaans

Duinoord

Westbroekpark, Scheveningse Bosjes
Benoordenhout

Aquatische ecologie

Kijkduin, Scheveningen haven
Duivenvoorde corridor

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

Laak en Rijswijk

Kustgebied Zuid Den Haag
Wassenaar, Mariahoeve
Coördinator Bomen
Uithof

Bestuur AVN
Voorzitter:

Jos Verhoeff

Vicevoorzitter:
Els Fischer
Secretaris:

Aletta de Ruiter

Penningmeester

Frits van den Boogaard
Lid:
Caroline de Jong-Boon
Adri Remeeus

Hans van Proosdij
Ledenadministratie
Peter Huisman

Nieuwe Privacyregeling AVG

In verband met de nieuwe wet op de privacy die
sinds 25 mei jl van kracht is, beperkt AVN zich in
het verwerken van persoonsgegevens. Om die
reden ontbreken vanaf heden de adresgegevens
van de bestuursleden op deze pagina.
Bestuursleden en Portefeuillehouders kunt u bij
voorkeur persoonlijk benaderen via de email of
telefonisch via het secretariaat 070-33 88 100
Het kantooradres van de AVN is:

Badhuisstraat 175,

2584 HH Den Haag

Deze uitgave wordt met een financiële bijdrage gesponsord door Quantes Grafimedia, Rijswijk
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Boeken te koop
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.
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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 bevruchtingsmechanisme van vele bloemen. Hoe
gespecialiseerde insecten verleid worden, 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.

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.
Buiten Den Haag e.o. komt er
4.00 euro portokosten bij

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.

