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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  

‘Tegen zijn’ geeft geen energie, nieuwe ideeën inbrengen wel

Deze zomer leek het af en toe wel de grote 
bomenroulette: moesten zoveel bomen aan 
de Scheveningseweg nu wel of niet weg; 

konden er bomen op de Koekamp gespaard worden 
door het pad iets te verleggen en moesten de essen 
in het Haagse Bos nu gekapt worden vanwege de 
essentaksterfte of niet? Kortom, een ‘bomenzomer’ 
in Den Haag. Als AVN hebben we ons hierbij op alle 
fronten deskundig ingezet, waarbij we ons bewust 
tot het overlegtraject hebben beperkt. Dat heeft soms 
wat opgeleverd, maar voor veel bomen helemaal niks.   
Het viel me op dat de laatste schetsen voor de Koe-
kamp toch sterk lijken op die van twee jaar geleden. 
Dan vraag je je af: “is dat voortschrijdend inzicht of is 
er helemaal  niet geluisterd”.
Een gang naar de rechtbank om ons gelijk te halen vin-
den we niet zinvol  indien dat voorspelbaar niets ople-
vert maar wel voor ernstige vertraging zorgt, waarbij 
heel veel gemeenschapsgeld verloren gaat.  Voor dat 
geld kunnen we de stad beter vergroenen met nieuwe 
projecten. Daar zijn we nu dan ook mee bezig: Natuur 
in de stad brengen waar het broodnodig is. 

Na de zomer van 2018 weet iedereen die in de ver-
steende stadsdelen woont wat hittestress is. Met 
name in het Centrum van Den Haag en in Schevenin-
gen Bad was die hitte enorm. Op veel plaatsen kwam 

het kwik 10 tot 15 graden hoger dan de temperatuur in 
de schaduw van de parken.
Wat er aan moet gebeuren is inmiddels wel duidelijk: 
vergroenen. Bomen en planten werken als airconditi-
oners: ze zuiveren de lucht en brengen de omgevings-
temperatuur omlaag omdat ze water verdampen. 
Het leefklimaat voor mens en dier is gebaat bij zoveel 
mogelijk natuurlijke aanplant.

Daarom is de AVN begonnen met een project om het 
Hillebrant Jacobsplein en omgeving te vergroenen. 
In samenspraak met de bewoners gaan we bekijken  
hoe dit nieuwe versteende wijkje, met een inmiddels 
vervuilde vijverbak, omgetoverd kan worden van een 
kale vlakte die overkookt van de hittestress tot een 
aangenamer groene woonplek. Gezien de ultieme 
versteende aanleg wordt dat een hele uitdaging. In 
de nabije toekomst willen we meer van die projecten 
actief gaan initiëren. 

Dit vergroenen van versteende omgevingen staat ook 
landelijk gelukkig meer en meer op de kaart. De actu-
aliteit van de opwarming van onze aardbol vraagt om 
flinke ingrepen. In ieder geval geeft het creëren van 
groene ideeën ook ons nieuwe energie u
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Plein 1813: de kapaanvraag voor 40 bomen betreft niet de 
kastanjes rondom het plein. Het historische aangezicht 
van de monumentale bomen wordt niet aangetast.

Commotie in het Haagse groen
Er speelt de laatste tijd nogal wat commotie rond grote ingrepen in het Haagse 

groen. Grote koppen in de pers over de Scheveningseweg, berichten over boom-

kap op Plein 1813 en Staatsbosbeheer (SBB) die persberichten uitstuurt over een 

epidemie van essentaksterfte in het Haagse bos. De AVN kreeg veel mailtjes en 

telefoontjes van ongeruste leden. Wat is er aan de hand ?

Het is al sinds jaar en dag een gegeven dat de 
meeste lezers aannemen dat wat er in de 
krant staat altijd waar is. En niet onterecht, 

van een journalist mogen we verwachten dat hij of 
zij onafhankelijk is en ‘hoor en wederhoor’ toepast en 
daarmee een afgewogen verhaal schrijft. Beide par-
tijen krijgen dan het woord en een citaat in de krant. 
De journalist zorgt voor een verbindend en leesbaar 
verhaal. Op die manier kunnen de lezers zelf de feiten 
tegen elkaar afwegen en hun eigen mening vormen. 
Toch gaat het in de praktijk wel eens anders. Vooral als 
de journalist zelf weinig kennis over het onderwerp 
heeft (in dit geval van groen en procedures) en onder 
tijdsdruk staat of het persbericht, wegens ruimte-
tekort, te weinig feiten bevat. Dan wordt de lezer 
al snel op het verkeerde been gezet. Dat gebeurde 
onlangs in het NRC en bij Omroep West.

Geen kastanjekap op Plein 1813
Begin augustus kreeg de AVN bezorgde mailtjes bin-
nen over een kapaanvraag voor 40 bomen aan Plein 
1813. Een van onze mooiste, groene historische pleinen. 
Vanwege beperkte informatie in de berichtgeving van 
Omroep West leek het erop dat er 40 monumentale 
kastanjes moesten worden gekapt in verband met 
veiligheidsmaatregelen voor de nieuwe Israëlische 
ambassade aldaar. In het bericht geen woord over 

kastanjes overigens, maar wel over bomen op Plein 
1813. En daar staan uitsluitend kastanjes. Het bleek 
een kapaanvraag voor 40 bomen in de grote verwaar-
loosde tuin van de villa op nr. 4 aan Plein 1813. Daarbij 
waren ook grote heesters in de aanvraag meegeteld. 
Serieus genoeg overigens voor de AVN om even mee te 
kijken of dit allemaal terecht is, maar het was gelukkig 
minder ernstig dan het leek. Er worden geen monu-
mentale kastanjes gekapt.

Essenkap in het Haagse Bos
Staatsbosbeheer meldde dat 1200 essen in het Haagse 
Bos gekapt moesten worden i.v.m. een epidemie van 
essentaksterfte. Dat bericht werd overgenomen door 
de plaatselijke pers. Wat de ziekte betreft was er ech-
ter weinig aan de hand. En ook al zou er sprake zijn 
van aangetaste bomen, deze boomziekte wordt door 
de wind verspreid en die houd je niet tegen door het 
wegnemen van één of twee besmettingshaarden. De 
bomen zijn inmiddels wel gekapt en eind augustus 
lag er een voorraad dure essenstammen langs de 
Leidsestraatweg, klaar voor de verkoop. Verkeerde 
motivatie in de berichtgeving dus. SBB heeft de 
boomziekte aangegrepen om financiële opbrengst 
uit het bos te generen, wellicht gedwongen door de 
verregaande bezuinigingen in de organisatie. Op de 
gekapte plekken worden overigens weer jonge bomen 
aangeplant. Daar wordt de natuur niet slechter van. 
Sterker nog, op kapvlaktes ontstaan altijd nieuwe kan-
sen voor de natuur. Dan komt er meer diversiteit in 
leeftijden in het bos. Maar het is wel schrikken.

Scheveningseweg
De achtergrond van de boomkap langs de Scheve-
ningseweg is al eerder toegelicht in Haagwinde. Maar 
het liep toch anders dan door de gemeenteraad is vast-
gesteld . Zie het artikel op pagina 12 u

Staatsbosbeheer heeft geoogst in het Haagse 
Bos. Naast 1200 essenbomen is er ook beu-
ken- en esdoornhout gekapt. Her en der in het 
bos zijn open kavels ontstaan die aankomend 
plantseizoen weer worden ingeplant met 
jonge eiken, beuken, linden, fijnspar  en  struik-
vormers als lijsterbes, meidoorn en hazelaar. 
Dat geeft meer variëteit in het bos, zowel qua  
boomsoorten als qua vericale opbouw van 
de kroonlagen. Daarbij krijgen ook bodem-
planten meer licht en dus groeikansen.
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De wasserij aan de Haringkade 
in 1942 vlak voor afbraak
coll. Anneke Landheer-Roelants

Historie

Huys ter Nieuburch te Rijswijk
Wie nu door het Rijswijkse Bos loopt, zal niet direct vermoeden dat het hier een voormalige paleislocatie betreft.  Rond 1630 

breidde Frederik Hendrik, jongste zoon van Willem van Oranje, zijn bezit uit en kocht een boerenhofstede op de Rijswijkse 

strandwal, liet de boerderij afbreken en een paleis in Hollands classisistische stijl bouwen. De enorme achtertuin werd  strak 

geometrisch aangelegd, terwijl op het voorterrein een even groot wandelbos verrees. De locatie heette Huys ter Nieuburch. 

Het paleis werd in 1791 wegens bouwvalligheid afgebroken. Ter herinnering is toen een obelisk opgericht, vervaardigd uit de 

bouwmaterialen van het huis. Die herinneringszuil staat er nog steeds, aan het eind van de boslaan.

Op de historische zwart-wit ets moeten we 
het bos  aan de voorzijde erbij denken. Ken-
nelijk was het aanzicht van het huis met 

achtertuin en de doorkijk naar de twee kerktorens van 
Delft belangrijker voor de status van de afbeelding. De 
tekening heeft een enorm groothoekperspectief, ter-
wijl de torens van de Oude- en Nieuwe kerk van Delft 
zeer prominent aan de horizon zijn afgebeeld.  Die 
kerken hadden echter een grote symbolische functie.  
De centrale as van de buitenplaats die vanaf de Van 
Vredenburchweg door wandelbos en tuin naar achte-
ren doorliep, is namelijk precies in de richting van de 
Nieuwe kerk aangelegd om een denkbeeldige verbin-
ding te maken van het paleis naar de graftombe in de 
Nieuwe kerk waar de dynastie van Oranje-Nassau tot 
op de dag van vandaag begraven wordt. 
Frederik Hendrik en zijn echtgenote Amalia van Solms 
hadden een grote behoefte aan allure. De economi-
sche bloei van de Gouden Eeuw gaf ze de mogelijkheid 
om rijkdom te vergaren en dat ook ten toon te sprei-
den. Huys ter Nieuburch was dan ook niet hun enige 
paleis. In dezelfde tijd bouwden ze als zomerverblijf 
het Huys Honselaarsdijk en De Sael van Oranje in het 
Haagse Bos. Alleen het laatste paleis heeft de tand 
des tijds overleefd en dient nog immer als woning van 
de Oranjes.

Van Paleisbos naar Rijswijkse bos
Het bos van Huys ter Nieuburch was, net als de achter-
tuin, in geometrische vakken aangeplant. Voorname-
lijk met lindenbomen zoals uit oude documenten nog 
kan worden herleid. Van een echt bos was eigenlijk 
geen sprake, het was meer een verzameling bomen 
die in vierkanten werd aangeplant. Na de dood van 

Amalia van Solms stond het paleis leeg en verviel 
ook het onderhoud aan tuin en bos. Voor de natuur 
betekende dat een verrijking, want waar niet meer 
geschoffeld wordt, tiert het onkruid en krijgen andere 
soorten een kans.  Toch zal het toenmalige bos er in 
de verarmde 18e eeuw niet best vanaf gekomen zijn 
zonder onderhoud. De burgerij kon het stookhout vast 
goed gebruiken. Het gehavende landgoed werd in 1832 
verkocht aan de buurman, eigenaar van huis Te Werve. 
Hij liet op Nieuburch een Engelse landschapstuin aan-
leggen met slingerpaden en ronde bosvijvers. Het bos 
werd opengesteld voor burgers die er een zondagse 
excursie naar ‘De Naald’ maakten.

Uit die periode stamt ook de aanplant van beuken in 
het bos. Hetgeen niet wil zeggen dat de huidige beu-
ken ook zo oud zijn. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
viel het bos opnieuw ten prooi aan een periode van 
armoede waarin burgers het hout nodig hadden voor 
verwarming. Foto’s uit 1945 tonen de obelisk temid-
den van een kale vlakte. Vanaf 1946 is Staatsbosbeheer 
begonnen met aanplant van het huidige beukenbos. 
Toen die aanplant na circa 60 jaar toe was aan een 
dunning heeft de gemeente Rijswijk de zorg voor het 
bos op zich genomen en is er noodgedwongen een 
derde van het bomenbestand tussenuit gehaald om 
de resterende bomen meer overlevingskans te geven. 
Daarbij is ook grote aandacht gegeven aan de his-
torie van de buitenplaats waarbij de contouren van 
het paleis, ter plaatse van de Obelisk, herkenbaar zijn 
gemaakt en is het verhaal van de geschiedenis te lezen  
op stenen zerken. Een wandeling door het Rijswijkse 
Bos is daarmee een wandeling door de historie met 
veel herkenbare landschapselementen u  

Door: Annemarie Pannekoek
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Haags wild in de achtertuin
Gedurende het jaar 2018 knippen acht wildlifecamera’s in tachtig verschillende Haagse 

achtertuinen elke beweging die binnen twee meter voor de lens plaatsvindt. De bedoe-

ling is om een beeld te krijgen van de wilde zoogdieren die zich in de stad ophouden. Om 

die dieren te lokken hangt er op twee meter afstand voor het cameraoog een onweer-

staanbaar stinkend blikje sardientjes.  We zijn halverwege het onderzoeksjaar. Wat 

gebeurt er nou in zo’n achtertuin ?

Wie denkt dat er gedurende de paar weken 
dat de camera staat opgesteld honder-
den foto’s gescoord worden, heeft gelijk. 

De camera reageert op iedere beweging en maakt dan 
om de paar seconden een opname. Maar, dat doet ie 
ook van bewegend blad, dus als het waait heb je zo 
3000 foto’s waar niks interessants op staat. Dat is een 
hele klus om uit te zoeken. Desondanks gaf de eerste 
opstelling een spectaculair resultaat. 
In het buitengebied van Reigersbergen kwamen 
om beurten een hele familie bruine rat, een vos, 
twee eekhoorns, een loslopende hond, een flad-
derende vleermuis en een aantal vogels aan het 
blikje snuffelen. Wat speciaal opviel, was dat hout-
duiven kennelijk goed kunnen ruiken en ook van 
sardientjes houden. In bijna alle tuinen waren ze 
vaste gast en paradeerden zeer nieuwsgierig voor 
de camera langs.  Behalve in een achtertuin in Mar-
lot. Daar was naast een heggenmus en een winter 
koning op 2500 foto’s welgeteld één huisspitsmuis te 
ondekken die toevallig daar zijn holletje had. Hij was 
totaal niet geïnteresseerd in het blikje. Verder kreeg ik 
een goed beeld van de groeisnelheid van de tulpen die 
voor de camera stonden. 

Enkele weken later had de camera twee weken uit-
zicht op een gazon langs een sloot in Mariahoeve. Dat 
leverde slechts een tiental foto’s op met gelukkig wel  
het achterwerk van een mooie volwassen egel in beeld.

In het Van Stolkpark wisten de bewoners al te melden 
dat er regelmatig een vos door de tuin sloop. Zijn vaste 
looproute konden we zo tussen de tuinplanten her-
kennen. Camera en blikje hingen we buiten de route 
en elke nacht dat  Reintje langskwam, maakte hij een 
klein ommetje extra om aan het blikje te snuffelen. 
Nooit langer dan een paar minuten. Hij twijfelde soms 
en kwam dan nog even terug, maar de vis in het blik 
was niet bereikbaar, dus liep hij weer door. Verder trof-
fen we tussen deze 3800 foto’s nog flink wat buurkat-
ten die zich om beurten zeer tot de vis aangetrokken 
voelden. 

De vos aan de Nieuwe Parklaan slaagde er wel in om 
het blikje te confisqueren. Deze keer zat het niet vast-
gespijkerd, maar met touw gebonden aan een boom. 
De camera legde haarfijn vast hoe de rekel (mannetjes 
vos) ’s morgens vroeg tussen 5.14 uur en 5.30 uur op 
jacht ging, de binding sloopte en het blikje meenam. 

Grappig genoeg kwam hij de volgende avond om 23.08 
uur gewoon terug op de plaats delict om aan de lege  
boom te snuffelen. Het volgende blikje, nu wel vast-
gespijkerd, werd opnieuw door hem geattaqueerd en 
bijna had ie ook dat exemplaar van de spijker getrok-
ken. Toen de week erop het blikje alsnog buiten beeld 
raakte, kwam dat echter niet door de vos, maar door 
het onkruid dat door de snel oplopende temperatuur  
een groeispurt maakte en het uitzicht belemmerde. 

Een tuineigenaar met kippen vond het lokdoosje met 
aantrekkingskracht op vossen geen goed idee, maar 
wilde wel weten welke muizen er in de tuin zaten. Met 
kippenvoer lokten we de bosmuizen naar de camera, 
maar toen de kippenren even te lang openstond ont-
snapten de krielen en troffen we deze dames al ijdeltui-
tend voor de camera paraderen.  Het valt me sowieso  
op dat veel grote vogelsoorten heel nieuwsgierig zijn 
en die vreemde doosjes van alle kanten -koppie schuin-  
komen inspecteren.  Kauw, kraai, gaai,  ekster, houtduif 
en merel zijn opmerkelijk vaak en lang in beeld.

Wat ook opvalt is dat alle dieren -met een ruime tus-
senpoos- ieder apart komen snuffelen. Behalve de 

gezellige kippen, trof ik nooit twee dieren tegelijk voor 
de camera. Aangezien het apparaat, naast datum en 
tijd (tot op de seconde) ook temperatuur en maan-
stand bijhoudt, kan ik bij het uitlezen van de foto’s heel 
nauwkeurig noteren wie er wanneer en onder welke 
omstandigheden is langs geweest. Ook de nieuwsgie-
rige homo sapiens die op zijn gemakje controleert of 
het apparaat wel werkt. Ik had dus talloze foto’s met 
schoenen en blote benen, meest vrouwenbenen, die 
ik maar snel naar de digitale prullenbak heb verhuisd. 

Nog een opmerkelijk feit is dat muizen geen enkele 
aandacht hebben voor de geur uit het lokdoosje. 
Inmiddels scoorde ik drie soorten (huisspitsmuis, bos-
muis en gewone huismuis) maar die hadden toeval-
lig hun habitat op de plek waar de camera stond. Ze 
komen er niet speciaal voor naar toe lopen. Dat is dan 
tegelijk ook een probleem, want deze soort missen we 
daardoor in het zoogdierenonderzoek. 

Dit is een voorlopige tussenstand. Heeft u zich al 
opgegeven, maar nog geen camera in de tuin gehad. 
Wanhoop niet, het jaar loopt tot 31 december. U wordt 
nog gebeldu

Door: Aletta de Ruiter

Foto’s rechterpagina:
Bruine rat, huismuis, vos steelt 
blikje, egel, eekhoorn.

Foto’s linkerpagina:
Houtduif, jonge vos, ontsnapte krielen

Op de vogels na zijn alle foto’s gedurende 
de nacht of tegen het ochtendkrieken 
genomen door de wildlifecamera..

https://hethaagsegroen.nl/groen+in+de+buurt/1074275.aspx
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Glasaaltjes tellen op Scheveningen
Aal of paling is een vissoort met een bijzondere levenscyclus. De volwassen vis trekt als schieraal 

die paairijp is weg uit Nederland om 6000 km verder in de omgeving van de Sargassozee te 

paaien. Daarvandaan trekken de pasgeboren glasaaltjes met de Golfstroom terug naar Europa 

om hier de zoete wateren op te trekken. Gegevens over aantallen glasaaltjes die Nederland 

intrekken zijn van groot belang om de aalpopulatie te volgen.

In Scheveningen hebben daarom in 2017, voor het 
vierde achtereenvolgende jaar, vrijwilligers van 
hengelsportvereniging GHV – Groene Hart samen 

met het glasaalteam van RAVON, zich ingezet bij het 
monitoren van de glasaalintrek. Dat gebeurt bij de 
keersluis in de Tweede Binnenhaven op Schevenin-
gen. Hoeveel van de uit zee aangekomen glasaaltjes 
slagen erin om vanuit de zoute Tweede Binnenha-
ven in de zoete Haagse grachten te zwemmen? Om 
dat globaal vast te stellen, viste het team elke twee 
weken met een kruisnet bij de keersluis. Vorig jaar is 
ook uitgebreid onderzocht hoeveel glasaal er via de 
vispassage van gemaal Schoute (aan het eind van het 
Verversingskanaal) effectief naar binnen trekt.

Merk- en terugvangonderzoek
Het onderzoek werd uitgevoerd door Wageningen 
Marine Research IJmuiden en RAVON. Daarnaast hiel-
pen visserijbedrijf Wilkin den Boer en de vrijwilligers 
van het glasaalteam Scheveningen bij deze klus. Tij-
dens twee perioden (18-25 april 2017 en 2-10 mei 2017) 
zijn in totaal 2187 glasalen van een merkje voorzien. 
Daarvoor werden twee methodes gebruikt. Allereerst 
met VIE-tags, waarbij met behulp van een zeer fijne 

injectienaald een fluorescerend gekleurde substantie 
in het achterlijf van de glasaal wordt ingebracht. De 
kleuring is in de doorzichtige glasaal goed waarneem-
baar. Dit is een merkteken dat geen negatieve effecten 
heeft op de gezondheid van de glasaal. Dat geldt ook 
voor de tweede merkmethode waarbij de glasaaltjes 
uitwendig worden gekleurd.
Na het terugzetten van de gemerkte exemplaren voor 
de keersluis in de Tweede Binnenhaven werd na enkele 
weken gekeken hoe de verhouding gekleurde en onge-
kleurde glasalen was bij vangst met kruisnetten voor 
de keersluis en in het tussenvak voor het gemaal. En 
ook bij de glasalen die met een speciale fuik werden 
opgevangen bij de uitlaat van de vispassage achter het 
gemaal.

Onderzoeksresultaten
Gedurende het onderzoek dienden zich duizenden tot 
tienduizenden glasalen aan. Het is gebleken dat glas-
alen zich vooral verzamelen nabij de keersluis en hier 
een lange verblijfstijd hebben. Tot minstens 20 dagen 
voor een deel van het glasalenbestand ter plaatse. In 
het vak tussen keersluis en gemaal is zelfs een ver-
blijfstijd van 43 dagen waargenomen.

In totaal zijn tijdens de onderzoeksperiode negen 
gemerkte glasalen verderop ‘achter’ het gemaal terug-
gevangen nadat zij via de vispassage in het gemaal de 
boezem hebben weten te bereiken. De efficiëntie van 
de passage is daarmee zeer laag. Dit ligt met name 
aan de keersluis die slechts weinig (‘s nachts) of op ver-
keerde tijdstippen (overdag) open is geweest tijdens 
het onderzoek. Daarnaast is de lokkende werking (zoet 
water) van het gemaal ook beperkt geweest door lage 
afvoeren naar zee.

Aanbevelingen
Aanbevolen wordt de migratiemogelijkheden bij de 
keersluis verder te verbeteren door bijvoorbeeld kie-
ren of “kattenluiken” aan te brengen. Daarnaast kan 
de reguliere bemaling wellicht zo worden afgestemd 
dat gedurende de nacht de keersluis tijdelijk op een 
kier wordt gezet. Momenteel is het zo dat de keersluis 
opengaat wanneer het gemaal in werking treedt. De 
glasalen moeten dan tegen de zeer sterke stroming 

opzwemmen richting gemaal. Dat zou wel eens te 
moeilijk voor ze kunnen zijn. Vandaar dat door het 
hoogheemraadschap onderzocht wordt of tussentijds, 
wanneer het gemaal niet in werking is en het getijde-
niveau het toelaat, de keersluis opengezet kan worden 
zodat de glasalen zonder sterke tegenstroom richting 
gemaal kunnen zwemmen. Ook wordt bekeken of het 
mogelijk is om bij het gemaal een lokstroom van zoet 
boezemwater te laten uitlopen zodat de glasaal zich al 
vlak bij de vispassage gaat verzamelen.

Tendens
Na een paar slechte jaren was de glasaalintrek langs 
de gehele Nederlandse kust dit jaar de hoogste sinds 
het jaar 2000 (bron: stichting RAVON). Deze hogere 
intrek is echter nog altijd in de orde van 5 procent ten 
opzichte van zo’n 50 jaar geleden. Laten we hopen dat 
met het nemen van maatregelen om de populatie er 
bovenop te helpen, de intrek de komende jaren verder 
toeneemtu

Foto boven:
De gevangen glasaaltjes tellen
(foto: Marion Haarsma)

Foto onder:
Glasaaltjes in macro. De visjes zijn 
nog transparant. Het opgenomen 
voedsel kun je zo zien zitten.
(foto: Marion Haarsma)

Door: Ton van der Spiegel

Het binnenhalen van de 
vangst bij de keersluis van 
de Tweede Binnenhaven
(Foto: Ton van der Spiegel)
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Zorgen over 
de Scheveningseweg

“Het is vijf voor twaalf” zegt de HTM, “we moeten nu de rails vernieuwen anders kan tram 1 niet meer 

rijden”. “We geven voorrang aan het OV” zegt de gemeente, “want we moeten het autoverkeer terug- 

dringen”. “De kastanjes zijn ziek”, zeggen de bomenonderzoekers, “het heeft geen zin ze tussen rijbaan 

en spoor te laten staan. Beter een nieuwe bomenrij planten onder goede omstandigheden”. Deze 

argumenten hebben uiteindelijk geleid tot een besluit van de gemeenteraad vóór vervanging van het 

spoor waarbij men het meerderheidsadvies van de ‘Denktank Scheveningseweg’ volgde.

Ook de AVN onderschrijft de noodzaak van 
goed openbaar vervoer, waardoor uitstoot 
van fijnstof door autoverkeer kan worden 

teruggedrongen. De AVN heeft oog voor het historisch 
belang van de Scheveningseweg en vindt een uni-
forme rij bomen een belangrijk uitgangspunt. Daar-
naast is behoud van zoveel mogelijk oudere bijzondere 
bomen tussen het spoor en de boskant essentieel voor 
de natuur.  
Veel bewoners van de stad, natuurliefhebbers en lief-
hebbers van de monumentale weg  zijn heel verdrietig 
over de kap van de bomenrij langs de weg en de bijzon-
dere bomen, karakteristieke oudere lindes en beuken, 
aan de andere kant van de rails. 

Na besluit in de gemeenteraad werden de plannen ver-
der uitgewerkt. Helaas heeft de uitwerking geleid tot 
aanzienlijke wijzigingen ten opzichte van de eerdere 

voorstellen die zijn besproken in de gemeenteraad en 
de Denktank van belangenorganisaties. Na afgeven 
van een kapvergunning voor 130 bomen kwam pas  
de  aanlegvergunning voor de spoorvernieuwing in 
procedure. Toen bleek dat er elf bomen meer moeten 
worden gekapt dan eerder aangekondigd. 

Meer keerwanden 
In de aanlegvergunning staan ook meer keerwan-
den dan eerder aangegeven in het Denktankak-
koord. Is dat nodig? Worden bij de aanleg van keer-
wanden direct naast de bijzondere bomen geen 
wortels beschadigd? Volgens de gemeente zijn de 
keerwanden juist goed voor bomen omdat de druk 
van trams en verkeer wordt weggehouden van 
de boomwortels in de ondergrond. De AVN heeft 
gevraagd om in ieder geval een gediplomeerde boom-
verzorger de werkzaamheden te laten begeleiden. 

Bomen langs de rijbaan
Het spoor komt uiteindelijk wat verder van de weg 
te liggen. Daardoor blijft de rij gezonde lindes langs 
de rijbaan behouden, schrijft de gemeente. De AVN 
had ervoor gepleit om een aantal kastanjes die nog 
niet ziek zijn, te verplanten. Na onderzoek door een 
gespecialiseerd bureau bleek dat echter niet mogelijk. 
“Bewortelingspatroon is niet geschikt voor verplan-
ting”, was het oordeel.

Kappen van 13 oudere bomen 
Omdat het spoor richting bos opschuift, blijft er  
minder ruimte over voor de oudere bomen aan de 
boskant van de tramrails. Het zijn enkele van de wei-
nige die de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd. 
Volgens het raadsvoorstel zou er maar één bijzondere 
boom worden gekapt. Om ze te behouden was een 
zogenaamd boomviaduct beloofd om de wortels te 
beschermen.  Nader onderzoek wees echter uit dat  
boomviaducten hier niet toegepast kunnen worden 
omdat de bomen te oppervlakkig wortelen. Twaalf van 
deze oudere bomen tussen spoor en fietspad, die eer-
der gespaard leken, moeten nu dus toch weg. Daarbij 
speelt ook  dat het spoor volgens de vergunning 80 
cm verder naar het bos toe opschuift  dan eerder werd 
verondersteld.  De AVN heeft zich hard gemaakt voor 
behoud van zoveel mogelijk bomen. Dat te elfder ure, 
en pas bij de vergunningaanvragen, blijkt dat eerdere 
uitgangspunten zijn veranderd, hetgeen leidt tot meer 
boomkap, vinden we teleurstellend.

Herplant
In de natuurtoets is aandacht gevraagd voor vier 
‘hopovers’ om vleermuizen over trambaan en weg te 
begeleiden. De bomen ter plaatse van deze voorgeno-
men oversteekplekken worden gedurende het vlieg-
seizoen zo lang mogelijk behouden en in de winter 
worden grote lindes herplant. 

Kenmerkend voor het historische karakter van de weg 
waren de uniforme bomenrijen aan beide zijden. De 
kastanjes aan de Sorghvlietkant blijven staan zolang 
zij  (vanwege de kastanjebloedingsziekte) geen gevaar 
opleveren. De bomen die al ziek waren, zijn reeds ver-
vangen door lindes. Daarom heeft de AVN nu bepleit 
ook lindes aan te planten aan de overkant, tussen 
spoor en rijbaan, opdat er op den duur weer een uni-
forme laanbeplanting ontstaat.

Inmiddels gekapt
De AVN is, net als de gemeenteraad en de HTM, voor-
stander van goed openbaar vervoer. De cultuurhisto-
rie van de Scheveningseweg en de ecologische kwa-
liteiten van de hele groenstrook zijn echter ook zeer 
belangrijk. De voorgestelde aanleg roept nog veel vra-
gen op.  Maar de bomen zijn inmiddels gekapt. Onze  
hoop is nu gevestigd op een zodanige herplant dat het 
karakter van de monumentale weg zo spoedig moge-
lijk herstelt u 

Tekst: Caroline de Jong en Els Fischer
Foto’s: Caroline de Jong

Ook oudere bomen als deze beuk moe-
ten wijken voor de nieuwe trambaan.
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Bomen en hun vruchten

Valse Christusdoorn vol met zaadpeulen Japanse notenboom met overvloedige vruchtdrachtAmberbomen op de Leyweg met massale vruchtvormingDeze vijgenboom aan de Loosduinsekade heeft 
vruchten die dit jaar niet meer zullen rijpen.

Iep die in augustus heel slecht in het blad staat

Tekst en foto’s: Bas Steenks

Lang niet alle bomen dragen vruchten. Bij tweehuizige 

soorten is dat er van afhankelijk of het vrouwelijke of 

mannelijke exemplaren zijn. Beide bloeien, maar zaad 

ontstaat uitsluitend na bevruchting van de vrouwelijke 

bloemen. Verder is ook de leeftijd van de betreffende 

boomsoort van belang. Een boom draagt pas na enige 

jaren vrucht. Die leeftijd verschilt sterk per soort. 

Over de hiernaast omschreven veranderingen in vrucht-

vorming is geen onderzoek of informatie bekend. Een 

oorzaak noemen is daarom moeilijk, maar mogelijk is dit 

een gevolg van de veel besproken klimaatveranderingen. 

Er zijn ongetwijfeld nog meer vergelijkbare voorbeelden 

te noemen. Daarbij blijkt in ieder geval dat bomen ons 

nog weleens kunnen verrassen.

Iepen in het zaad 

Eerder al schreef ik in Haagwinde een artikel over 
dit onderwerp, waarin gesteld werd dat de zaad-

vorming van iepen per jaar behoorlijk kan verschillen. 
Hierbij is over een reeks van ca. 40 jaren, met jaarlijkse 
schommelingen, een duidelijke stijging waargenomen. 
Vorig jaar was er weer een overvloedige vruchtdracht, 
waarna de bomen zichtbaar moeite hadden om in de 
loop van het jaar goed in blad te komen. Deze vrucht-
vorming vergt veel energie van de boom. In het vroege 
voorjaar bloeit de boom met groene bloemblaadjes. 
Het lijkt dan of hij al in blad komt, maar na het afvallen 
van het bruine zaad, verschijnen pas de echte  blade-
ren. Veel iepen staan nu, eind augustus, nog heel slecht 
in blad en het is onzeker of zij zich daarvan weer her-
stellen. Opvallend is wel dat juist per soort doorgaans 
grote verschillen in zaadvorming optreden, waarbij 
zowel vorig jaar als ook dit jaar met name de Hun-
tingdoniep (Ulmus hollandica ‘Vegeta’) zwaar heeft 
gebloeid en andere soorten weinig tot niet.

Valse Christusdoorn 

In de Bram Frosstraat  staan 18 Valse Christus-
doorns (Gleditsia triacanthos) met wisselende 

vruchtdracht, waarvan enkelen met extreem 
veel vruchten. Ditzelfde beeld was dat jaar ook 
op andere locaties zichtbaar. Op dit moment 
hebben deze bomen duidelijk minder vruchten 
gevormd dan vorig jaar. Deze donkerbruine, 
gekronkelde vruchten hebben een lengte van 
wel 50 cm en worden vaak gebruikt voor bloem-
schikkingen.

Japanse notenboom 

Deze boomsoort (Ginkgo biloba) werd voor-
heen alleen als parkboom toegepast, maar 

doet het ook uitstekend als straatboom. Ruim 
25 jaar geleden werd de soort in Den Haag voor 
het eerst aangeplant in de Piet Heinstraat. Eind 
vorig jaar bleken enkele bomen vol vruchten 
te zitten, dus zijn dit vrouwelijk exemplaren. 
Waarschijnlijk was dit niet de bedoeling van 
de gemeente, want de oranje vruchten heb-
ben een slechte reputatie. Afgevallen vruchten 
zouden, bij rotting van het vruchtvlees, zorgen 
voor stankoverlast maar die mening wordt niet 

door iedereen gedeeld. De pitten van de noten 
worden in Japan veel gegeten. Deze rijke vrucht-
dracht was hier eerder nog niet opgevallen.

Amberboom 

De Amberboom (Liquidambar styraciflua) is 
een sterke,  aantrekkelijke straatboom die 

goed toepasbaar is op veel plaatsen. Hij  wordt 
veelvuldig aangeplant en heeft ondertussen 
de reputatie van modeboom gekregen. Verder 
heeft deze soort een opvallende ontwikkeling 
meegemaakt. In 1980 kreeg ik van een collega 
enkele vruchten -die op een plataanvrucht 
leken-  met de vraag van welke boomsoort deze 
vruchten zijn. Ik kende ze niet, maar ze bleken 
afkomstig van de Amberboom. Nooit eerder 
had ik in Nederland vruchten aan deze boom 
gezien. In de loop van de jaren tachtig troffen 
we ook hier vruchten in Amberbomen en deze 
ontwikkeling heeft zich zodanig voortgezet, 
dat er nu situaties zijn, waarbij bomen massaal 
bezet zijn met vruchten. In het Oord (Bouwlust) 
staan enkele oudere Amberbomen die in hun 
jeugdfase nooit vruchten hebben gedragen, 
maar nu ook vol zitten met die kleine bolletjes.

Vijgenboom

Dit gewas valt in feite onder de catego-
rie struiken, maar de Vijgenboom (Ficus 

carica) kan toch een flink formaat ontwikkelen. 
Ook bij de vruchtvorming van deze plant heeft 
zich een bijzondere ontwikkeling afgespeeld. 
Zo stond naast het kantoor waar ik mijn werk-
plek had een mooie vijgenboom toen ik daar 
in 1975 begon met werken. Aan deze boom 
ontwikkelden zich jaarlijks flink wat vruchten. 
Deze kwamen in het eerste jaar echter niet tot 
rijping maar pas het jaar daarna. Bij flinke vorst 
stierven de vruchten wel af. Dus er was niet 
elk jaar een oogst. Vanaf midden jaren tachtig 
veranderde deze vruchtvorming en kwamen 
veel vruchten al in het eerste jaar tot rijping. 
Op den duur werd dit het gangbare proces. En 
ze smaakten heerlijk. De vijg is inmiddels een 
populaire boom geworden, die je in veel tuinen 
ziet staan. Zodoende kon het proces van de ver-
anderende vruchtvorming ook bij andere exem-
plaren worden vastgesteld. Overigens is de vij-
genboom goed te vermeerderen door middel 
van stekken of afleggen. Met een beetje geluk 
kun je na zo’n vijf jaar al oogstenu 

Iep aan de Loevesteinlaan volop in het zaad
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Actualiteiten v/d portefeuillehouders

Vergroenen oever Suezkade 
Na de vervanging van de kademuur bij de tramzijde langs het Verversings-

kanaal is nu de kademuur van de Suezkade aan de beurt. Het ingenieursbu-

reau Den Haag vroeg de AVN om mee te denken over een groene invulling 

van het steile talud tussen Laan van Meerdervoort en Newtonstraat. Geen 

makkelijke keuze want de oever ligt in de schaduw van grote platanen. 

Dat beperkt de mogelijkheid van bloeiende planten. Ook het toekom-

stig beheer van zo’n steile stenige oever speelt in de keuze mee. De oude 

situatie is verruigd met veel braam en brandnetel. Bij een nieuwe aanleg 

willen we graag habitat creëren voor wilde bijen en nestgelegenheid 

voor enkele vogelsoorten. Er wordt nu gekeken naar de aanleg van een 

rietoever en het inzaaien van een schaduwrijk mengsel gecombineerd met 

wilde vaste planten. Constructief overleg met veel input vanuit AVNu 

Schaalsprong OV 
Een nieuwe ontwikkeling is de preverkenning van de gemeente voor een “schaalsprong OV”. Te vinden op www.denhaag.nl. Belangrijk voor een duurzame toekomst in de stad. Bijvoorbeeld een soort noord-zuidlijn evenwijdig aan de kust, om sneller vanaf het Centraal Station naar Leyen-burg en Loosduinen te kunnen. En een nog snellere verbinding met Sche-veningen Bad. Men wil ook een snellere verbinding naar World Forum en Scheveningen haven. Daarvoor zou een OV aftakking komen vanuit Madu-rodam. Maar die gaat dan wel door de Scheveningse Bosjes. Voorlopig zijn het nog nieuwe ideeën, maar het is goed om het in de gaten te houdenu

Uitvoering van de visie voor bos en park Vorig jaar heeft de gemeenteraad de visie voor de Scheveningse Bosjes en Westbroekpark aangenomen, dit jaar is zij begonnen aan de uitvoering. Er is een concept voor een plan van aanpak, dat eerst aan de bewoners van de stad 
werd voorgelegd en binnenkort in gewijzigde vorm naar de gemeenteraad gaat. 
De gemeente geeft netjes bij elke stap gelegenheid tot inspraak. Op de website 
www.hethaagsegroen.nl  staan enquêtes over beheer, paden en gebiedssigna-
tuur. Een ieder die zich wil verdiepen in deze thema’s en ook andere, zoals de Teldersweg en de vergroening van wegen kan er over lezen en zich opgeven. Er 

worden bijeenkomsten en wandelingen georganiseerd en er komen natuur-werkdagen en een digitaal platform. Nu is het nog wachten op een toeloop van vrijwilligers om mee te werken aan kleinschalig en handmatig  beheeru

Nieuw bestemmingsplan Den Haag Centraal Het werd aangekondigd als een bestemmingsplan voor het Centraal Station, met als grens de Bezuidenhoutseweg. Daar heeft de AVN over ingesproken. Tot onze verrassing bleek er een stuk aan de overkant van de weg bijgevoegd.  Een stuk groen van de Koekamp had zelfs de bestemming ‘verkeer’ gekregen. Gelukkig heeft de wethouder dat laatste teruggedraaid. Daarbij komt er ook nog een paviljoen in dat groen. Is er niet al genoeg horeca in de buurt, in het station, in Babylon, op het Malieveld? En er komt ook nog een nieuw paviljoen op het Koningin Juliana-plein. En horeca bij Staatsbosbeheer. We hebben ons er tevergeefs tegen verzet. De gemeenteraad ging akkoord, al heeft die wel een motie aangenomen om het wijzigingsgebied waar het nieuwe paviljoen in het groen kan worden neergezet kleiner te maken. De steenvlakte van het Koningin Julianaplein krijgt straks groene eilanden. Alleen was dat groen vergeten in de bestemming van het plein. Gelukkig heeft de gemeenteraad die nog op het nippertje via een motie toegevoegdu

Koekamp 
Samen met Fietsersbond, Wijkberaad Bezuidenhout, KNNV, Bewoners Rond Het Plein, Bewonerscommissie City Tower en Wijkvereniging Benoordenhout stuurde AVN de gemeenteraadsleden een alternatief voorstel om afgraving van een deel van de Koekampoever te voorkomen en meer bomen te behouden. De AVN stelt naast dit gemeenschappelijke alternatief nog vijf andere kleine verbeteringen voor. Het gemeentebestuur blijft helaas tot nu toe vasthouden aan het eerste ontwerpu

Bedenkelijke bunkers 
Ondanks vernietiging van de aanlegvergunning door de rechter 

blijft het gemeentebestuur aandringen om in de Nieuwe Sche-

veningse Bosjes extra bunkers open te stellen. Ditmaal vraagt 

het college aan de gemeenteraad een ‘verklaring van geen 

bedenkingen’. De AVN, de bewonersorganisatie Scheveningen 

Noord en omwonenden hebben die bedenkingen al eerder geuit 

in hun bezwaarschrift aan de rechter. Het toegankelijk maken 

van nog drie bunkers, naast de drie die al zijn uitgegraven, 

levert een onnodige aantasting van het bos op. Bovendien 

zijn er nog steeds een heleboel oudere Hagenaars die niet 

geconfronteerd willen worden met de negatieve emoties die 

deze restanten uit de Tweede Wereldoorlog oproepen. We 

gaan in het bos wandelen om er eens lekker uit te zijn, op 

zoek naar natuur en rust, niet naar oorlog, beton en staalu 
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Grote sterns vissend in de branding of krijsend 
in hun broedkolonie: deze vogels hebben mij 
altijd geboeid. Sierlijk en behendig, maar ook 

bedreigd. Ed Buijsman schreef er onlangs een boek over.

Eind jaren vijftig vond ik op het Noorderstrand een grote 
stern die bij de oefeningen voor Prinsjesdag door hagel 
was getroffen. De vogel werd met uitstaande vleugels 
opgezet door Herman Peeters, een bekende Haagse pre-
parateur. Samen met een IJslandse tureluur was het een 
pronkstuk op mijn kamer tot onze kat de grote stern te 
grazen nam. Er bleef vrijwel niets van over.

Toen ik op Schouwen woonde hoorde ik veel over de 
fameuze vogelarijen, waarbij tot omstreeks 1950 ieder 
voorjaar eieren van kokmeeuwen en sterns werden 
geraapt. Ze broedden op de eilandjes in de inlagen 
langs de Oosterschelde. Zelf was ik in de gelegenheid 
het leven van de grote sterns in het Grevelingenmeer 
te volgen als hulpje van de vogelwachter Kees de Kraker.
Over deze ‘fraaie schepsels’ is nu een mooi boek van de 
persen gerold. Ed Buijsman maakte er een standaard-
werk van. Hij schrijft: “De grote stern is een iconische 
broedvogel in Nederland. Met zijn helderwitte veren-

kleed, typische kuif, gele snavelpunt en eigenzinnig 
karakter is hij al sinds mensenheugenis in onze kust-
gebieden te vinden. Maar het had niet veel gescheeld 
of de vogelsoort was hier volledig verdwenen”.
De grote stern werd pas in 1787 als nieuwe vogelsoort 
beschreven. Met antieke afbeeldingen en archiefge-
gevens wordt de geschiedenis van ruim 200 jaar in 
beeld gebracht. De auteur beschrijft de grote stern 
niet alleen als soort, maar ook als onderdeel van het 
landschap langs de Noordzee, als object van begeerte 
om de veren en eieren, en als teken van kwaliteit van 
een kustmilieu. Het is een oogstrelend boek geworden.
Veel aandacht is er natuurlijk voor de broedende grote 
sterns op het vogeleiland De Beer tegenover Hoek 
van Holland, dat een halve eeuw geleden roemloos 
ten onder ging bij de aanleg van het haven- en indus-
triegebied Europoort. Veel oudere leden van de AVN 
zullen dat vogelparadijs nog kennen uit hun jeugd. 
Ondanks de aanslagen door vermindering van bio-
toop en landbouwgif in de jaren zestig maar dankzij 
de extra aandacht voor natuurkwaliteit in de laatste 
decennia heeft de grote stern zich toch weten te her-
stellen. Vooral het broeden op Noord-Texel is momen-
teel spectaculairu

uitgeverij Matrijs 2017.
ISBN: 978-90-5345-511-1  
Prijs: € 29,95 (hard-cover - 208 pag)
Ook verkrijgbaar bij AVN
zie www.avn.nl/uitgeverijavn

recensie door: Frans Beekman

Boekbespreking

AVN-project ‘vergroenen hitte-eiland’
De klimaatverandering zorgt in Nederland voor meer hete dagen. Stedelijke 

gebieden met weinig groen hebben daar de meeste last van.  Ook Den Haag 

kent verschillende plekken die als hitte-eiland te boek staan. De temperatuur 

kan daar wel 15 graden warmer worden dan in een groene wijk met veel bomen 

en schaduw.

Afgelopen zomer bewees dat die theorie 
razendsnel praktijk wordt. De bewoners van 
het Hillebrant Jacobsplein in de Rivierenbuurt 

zagen afgelopen juli de temperatuur op hun voorge-
vel oplopen tot boven de 50 graden Celsius. “De mini-
max thermometer gaat maar tot 50, maar de wijzer 
stond ruim boven het laatste streepje”, vertelt Otto 
Thors, bewoner van het plein.  Hij belde de AVN met 
de vraag om samen na te denken over een oplossing 
van het hitteprobleem. Dat kan alleen maar door mid-
del van vergroening weten we uit ervaring. Maar de 
huizen aan dit plein zijn boven op een parkeergarage 
gebouwd en alles ligt in het beton gegoten. Daar is 
geen ruimte overgebleven om een boom te planten. 
Er zijn zelfs geen achtertuinen.
Hoe die groenvraag dan toch opgelost moet worden, 
hebben we voorgelegd aan J’ørn Copijn, ervaren land-
schapsarchitect in het aanleggen van daktuinen op 
een versteende ondergrond. Samen met de buurt-
bewoners wordt het een zoektocht naar mogelijkhe-
den om groen en schaduw te creëren op dit plein. De 
AVN organiseert een cursus, Copijn levert kennis en 
ervaring en het projectdoel wordt een kansenkaart 
waarmee we naar de wethouder en de politiek gaan 
om de mogelijke oplossingen ook te laten uitvoeren. 
Omdat zo’n cursus financiële ondersteuning behoeft, 

hebben we projectsubsidie aangevraagd bij Fonds 
1818 en het Initiatievenfonds van de gemeente. Het is 
de bedoeling dat de bewonersgroepen eind oktober, 
begin november bijeenkomen om samen met Copijn 
hun wensen op papier te zetten. Hoe dit verder afloopt 
melden we u in een volgende Haagwindeu

Door: Aletta de Ruiter
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De appelboom, (Malus)
“Snoep verstandig, eet een appel”. Een slogan uit de vorige eeuw, 

maar nog altijd van belang. Misschien is de appel wel het meest 

bekende eetbare fruit.

Appel is een oude naam voor vrucht. Zo spreek 
je ook van aardappel, granaatappel en zelfs 
van doornappel. Vruchten die niets met de ons 

bekende appel te maken hebben. Zeker de laatste niet 
want dat is een zeer giftige vrucht van een plant uit de 
nachtschadefamilie.  Ook de Latijnse benaming Malus 
betekent (boom)vrucht. 

De wilde inheemse soort
De ons bekende eetbare appels zijn kweekproducten. 
Minder bekend zijn de sierappels in onze parken die 
in het voorjaar prachtig bloeien. Nog minder weten 
we van de oorspronkelijk in de West-Europese natuur 
voorkomende wilde soort de Malus sylvestris. Hier-
van zijn  er mogelijk een paar bewaard gebleven en 
soms denk je er zelfs een te vinden, maar pas op! Als 
je in een bosrand een appelboompje aantreft, is dat 
meestal een nakomeling van een gekweekte soort uit 
een weggegooid klokhuis. De echte wilde appelboom 
is zeer zeldzaam. Hij komt overigens nog wel betrekke-
lijk veel voor in Zuid-Frankrijk.  Van de appeltjes wordt 
de bekende drank ‘Calvados’ gestookt. Een voortreffe-
lijk aperitiefje overigens! 
De appelboom wordt botanisch ingedeeld bij de  
Rosaceae, de rozenfamilie. Die familie is heel groot en 
voor het gemak heeft men een aparte rangorde bedacht: 

de Malaceae (appelachtigen). Hiertoe behoren o.a. de 
meidoorn, de lijsterbes en ook het krentenboompje.
De vruchtjes daarvan hebben dezelfde structuur als de 
appel. Je spreekt daarom van schijnbessen.
  
Bloeiwijze en vruchten
De bloeitijd van de appel is in april en mei. Appelbo-
men zijn éénhuizig, ze hebben volledige, tweeslachtige 
bloemen bestaande uit rossige kelkblaadjes, vijf bijna 
witte bloemblaadjes, een stamper en opvallend veel 
meeldraden. De bloemen zitten in bolvormige tuiltjes 
op een kransje van boomblaadjes die net zijn ontlo-
ken. Hieraan is in de parken de sierappel gedurende die 
periode gemakkelijk te herkennen. Bestuiving vindt 
plaats door insecten. Merkwaardig is daarbij de ste-

riliteit voor stuifmeel van de eigen boom. Voor 
bevruchting zullen er dus altijd meer bomen bij 
elkaar moeten staan. In de natuur worden de 
zaden verspreid door zoogdieren en vogels. 
Het klokhuis is de eigenlijke zaaddoos die de 
pitjes bevat. Het is omgeven door vruchtvlees. 
Bij de cultuurappel kan dat veel zijn en verruk-
kelijk smaken. Bij de wilde appel is er veel min-
der vruchtvlees dat heel zuur smaakt.

Sierappelbomen
De laatste decennia  zijn er in onze parken veel 
sierappels geplant. We kennen hier o.a. de Malus 
toringo  en de Malus baccata (besappel) in Enge-
land bekend als de ‘Streetparade’. De laatst doet 

het vooral goed als straatbeplanting omdat hij 
tegen veel kwade invloeden bestand is. Hij komt 
oorspronkelijk uit China en werd al in 1784 door 
reizigers meegenomen. Baccata betekent bes 
en de kleine vlezige vruchtjes lijken daar ook 
veel op. In de maanden april en mei bloeien de 
sierappels uitbundig en zijn een weelde voor 
onze parken. Zeker ook omdat er vaak bijzon-
dere groeivormen te bewonderen zijn.

Malus domestica
Dit was tot voor kort de algemene naam voor 
onze consumptieappels. Daarbij werd er van 
uitgegaan dat die waren ontstaan door hybri-
disatie van een groot aantal appelsoorten.
Bij recent genetisch onderzoek (2007) is dat 
weerlegd en daarmee is ook de naam Malus 
domestica in onbruik geraakt. Een wilde appel-
soort met tamelijk grote vruchten die voorkomt 
in China en Kazakhstan bleek de voorouder te 
zijn van de vele appelsoorten die we tegen-
woordig kennen. Uiteraard hebben de kwekers 
die soorten inmiddels wel met elkaar gemengd 
tot de huidige rassen. Het aantal daarvan lijkt 
welhaast onuitputtelijk. Naar schatting is dat 
rond de 7500. Uit archeologische vondsten is 
gebleken dat de appel al duizenden jaren in 
cultuur is. Al heel lang geleden wist men de 
vruchten lang te bewaren in ruimtes die net 
even boven het vriespunt werden gehouden. 
Zo konden ze lange tijd tot voedsel dienen. 
Onze appels werden voor het eerst vermeld in 

328 voor Christus. Alexan-
der de Grote zou ze op zijn 
veldtochten in Kazakhstan hebben gevonden 
en meegenomen naar Europa. 

Het hout
Hout van de appelboom is zeer gewild voor draai-
werk, gereedschap, klein meubelen en houtsnij-
werk. Het heeft een fijne draad, is hard en mooi 
getekend. De bruinrode kleur van het kernhout 
met een soms paarsblauwe gloed contrasteert 
sterk met het rozige wit van het spinthout. Daar-
mee zijn leuke effecten te bereiken.

Symboliek 
De appel heeft vaak een symbolische betekenis 
en komt in veel mythologieën voor. In de Ger-
maanse werden de vruchten geofferd aan de 
goden teneinde de eeuwige jeugd te verkrijgen. 
In de Griekse was hij symbool voor vruchtbaar-
heid. In het verre verleden gooiden jongens een 
appel naar een meisje om hun liefde te betuigen. 
De Griekse mythologie vermeldt ook de ‘Twistap-
pel’ op de bruiloft van Peleus en Thesis. En in de 
Bijbel, in het boek Genesis, treffen we de verbo-
den appel waar Adam en Eva van aten. Daarin 
wordt hij vermeld als de boom der kennis van 
goed en kwaad. Het ontstaan van de adamsappel 
bij een man verwijst naar het stukje appel dat bij 
Adam in de keel was blijven steken.
Gelukkig hebben wij nog wel een appeltje voor 
de dorst u

Tekst en foto’s: 
Jaap van Loenen
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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

Contributie al betaald ?
De AVN hanteert voor haar leden een hele kleine basis-
contributie van minimaal 10 euro. In maart heeft u de 
contributiebrief ontvangen bij de Haagwinde.
Helaas zijn er altijd leden die de brief met acceptgiro 
over het hoofd zien. Daarom krijgen die leden hebben 
bij deze zending een herinnering. Zonder uw onder-
steuning kunnen we ons werk voor het groen in de 
stad niet doen, dus we verzoeken u met klem om die 
acceptgiro dit keer niet te vergeten u

Meehelpen op Ockenrode ?
Een kleine groep AVN-vrijwilligers zet zich al 8 jaar 
actief in voor het groenonderhoud op landgoed Ocken-
rode. Dat is een 14 ha groot afgesloten bos met heide-
velden aan de Monsterseweg naast het Hyacintenbos 
en de Van Leidenhof. Lijkt het u ook leuk om eens in de 
veertien dagen op zaterdagochtend in alle rust de han-
den uit de mouwen te steken om te snoeien en zagen 
in het opgeschoten groen ? Er is goed gereedschap, 
deskundige leiding en altijd koffie en koek. Geïnteres-
seerden kunnen zich opgeven via info@avn.nl of bellen 
naar 070-3388100 u

Nationale Groendag
De AVN is uitgenodigd om op 20 september aan-
staande actief deel te nemen aan de Nationale Groen-
dag die door de gemeente Den Haag wordt georgani-
seerd. Het gaat om het initieren van nieuwe ideeën 
voor groenaanleg en onderhoud in de stad. 
De AVN zal hier haar nieuwe project “Groen kan het 
dak op, ook in de stad” presenteren. Voor dit project 
werken we nauw samen met landschapsarchitect 
J’ørn Copijn die op dit gebied ruime deskundigheid 
heeft en de laatste drie decennia een groot aantal 
voorbeelden heeft gerealiseerd bij grote bedrijven. 
Die expertise willen we nu gaan gebruiken om ook bij 
publieke delen van de stad te laten inzetten. De prak-
tijk heeft al bewezen dat het kan, nu nog de ambitie 
om het ook in goede samenwerking met projectont-
wikkelaars, architecten en de gemeente te implemen-
teren. Door de toekomstige verdichting van de stad 
wordt de ruimte schaarser. Dat mag niet ten koste 
gaan van de groene ruimte 
Inmiddels hebben we een folder gemaakt die u kunt 
downloaden via www.avn.nl. Zo blijven ook onze leden 
op de hoogte van dit nieuwe projectplanu 

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

Helpt u ons aan een nieuw lid?

Ja, ik steun het Stedelijk Groen en word voor minimaal € 10,00 per jaar lid van de AVN

Naam  O heer O mevr.

Adres 

Postcode/plaats 

Opsturen naar AVN, antwoordnummer 53222, 2505 WB Den Haag (postzegel is niet nodig)

Of opgeven via www.avn.nl/ondersteuning    U kunt ook eenmalig doneren via www.avn.nl/donatie
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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.

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


