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Onder de rook van Den Haag

E

r is een nieuw wapen in de strijd tegen de

folkterrein, tegen de duinen aan, wordt op dit moment

achteruitgang van de grote Natura 2000 duin-

opgeleverd, wat het aantal verkeersbewegingen,

gebieden van Den Haag: de uitspraak van het

opgeteld bij die veroorzaakt door het Zuiderstrand-

Europees Hof van Justitie over het programma waar-

theater, enorm veel hoger maakt.

mee Nederland de natuur beschermt tegen de uitstoot
van stikstof (PAS). Het hof geeft aan dat dit niet vol-

Ook aan de andere kant van het Westduinpark, in Kijk-

doende gebeurt.

duin, is men volop bezig en alle mooie voornemens ten

Deze uitspraak heeft veel aandacht gekregen in de

spijt, komt men er nu achter dat, als je te strak tegen

pers omdat het gevolgen heeft voor de landbouw in

de randen van de twee aangrenzende natuurgebieden

de buurt van natuurgebieden, maar de reikwijdte is

bouwt, er dan geen ruimte meer is voor de aan- en

veel groter. De gemeentelijke bouwplannen zullen bij-

afvoer van en naar het strand zonder daar een stuk

voorbeeld opnieuw tegen het licht gehouden moeten

natuurgebied voor op te offeren.

worden, vooral waar het projecten betreft die tegen de

In een inmiddels afgegeven beschikking is opeens

duinen aan worden gebouwd.

sprake van twee toegangen naar het strand dwars
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sivering van het gebruik van het strand, betekenen

gebruik om meer toegangen, want dan kan er een

vooral dat het aantal voertuigen in en om de duinen

rondje worden gereden! De AVN maakt hier natuurlijk
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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.

Jos Verhoeff
voorzitter AVN

door de duinen. Tot nu toe is er één op- en afrit over het

behoorlijk naar diesel in de duinen, vooral in het vooren najaar in de periodes van de op- en afbouw van de

Het nieuwe Nationaal Park Hollandse Duinen is ook

strandpaviljoens, maar ook in zonnige weekenden

een prachtig initiatief, maar omdat één van de doel-

rijden de grote diesels af en aan over de fietspaden

stellingen is om meer bezoekers te trekken, wordt het

in het Westduinpark. Er valt wel wat te zeggen voor

nog een hele opgave er voor te zorgen dat die met

het weigeren van dieselauto’s van vóór 2015 zoals een

vervoersmiddelen komen die geen stikstof uitstoten,

aantal Duitse steden nu al doet. Zo’n maatregel kan

anders is er van de kwetsbare natuur al snel weinig

natuurlijk ook in en rond de kwetsbare duingebieden.

meer over.

Maar helaas, op het gebied van milieuzones beweegt

Mosgroen College van Den Haag, maak werk van emis-

er weinig in het Haagse college en de duinen worden

sie-arme zones om de kwetsbare natuur te beschermen!

niet bepaald ontzien: de bouw op het voormalige Nor-

Dat helpt bij het verbeteren van de biodiversiteitu

Het moerasparkje van Buza in herfsttooi,
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mogelijk vlak voor het gekapt wordt
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Krimlindes in het nauw
De AVN is bezorgd over het voortbestaan van twee gezonde Krimlindes van

Door: Aletta de Ruiter

ca. 80 jaar oud op het Noordeinde. De bomen dreigen te worden gekapt vanwege een nieuw ontwerp voor het Wilhelminamonument.

en moeten daar weg. En ook de twee oude Krimlindes
tussen Postzegelboom en Rode Beuk worden door de

Het Wilhelminamonument met links
de 80-jarige Krimlindes en rechts de
veel jongere zomerlindes langs de
Gotische zaal. Het beeld staat nu ingebed tussen groen. De bomen zijn opgekroond waardoor je makkelijk onder de
kroon door kunt kijken en het zicht op
het monument niet belemmerd wordt.

lijst monumentale bomen staan, bleef het contact

Ongeloofwaardig voorstel

Ons rapport naar wethouder De Mos zorgde ervoor

met de Adviesraad Monumentale Bomen beperkt tot

dat de procedure 6 weken stil kwam te liggen. Vervol-

een overleg over de Postzegelboom. Die krijgt in het

gens kreeg de AVN tijdens een persoonlijke uitnodi-

ontwerp meer ruimte met als argument dat het ver-

ging van de bestuursadviseur van Richard de Mos en

wijderen van de Krimlindes ook meer zicht geeft op de

de projectleider te horen dat er besloten was tot een

monumentale Postzegelboom.

compromis. Eén boom mag blijven staan en de andere

Verschil in manier van denken

wordt gekapt. Een volstrekt ongeloofwaardig voorstel,
want dit lost niets op en blijft nog steeds verkwisting

Met het gedachtegoed dat er meer zichtruimte moet

van stedelijk groen. We waren dan ook verbijsterd; en

complexe wortelgroei kunnen ze niet worden verplant,

komen voor monument en Postzegelboom wordt het

al helemaal toen we de aangevoerde argumenten voor

inds 2015 is er al sprake van een nieuwe inrichting

dus moeten ze worden gekapt”, vindt het ingenieurs-

verschil in denken blootgelegd tussen de technische

kap van die ene boom ter plaatse gingen natrekken.

voor het plein tussen het Paleis Noordeinde en

bureau. Bij navraag blijkt dat tijdens het overlegpro-

ontwerpers van het ingenieursbureau en de boomdes-

Er klopte niets van.

de Gotische zaal van de Raad van State. Een his-

ces met alle partijen, waaronder ook de Adviesraad

kundigen. De civiel ingenieurs hebben niet gekeken

torisch plein dat jaarlijks tijdens Prinsjesdag het decor

Monumentale Bomen waarin de AVN zitting heeft,

naar de waarde van de twee bomen en voetstoots aan-

is van het begin en einde van de rondrit met de Gouden

deze twee lindes niet ter sprake zijn gebracht. Pas in

genomen dat het tijd werd voor een opfrisbeurt van

Koets. Op dit plein staat sinds 1987 ook het Wilhelmi-

een laatste presentatie van het definitieve ontwerp

het plein, met meer licht en ruimte. Daarvoor stonden

bezwaar indienen tegen deze voorgenomen kap. De

namonument. Het bronzen beeld van de oude vorstin

kwam daarover de aap uit de mouw.

naar hun idee deze bomen in de weg.

AVN heeft minder moeite met het verwijderen van de

S

wordt daar geflankeerd door oude bomen. Allereerst

ontwerpers als “teveel” ervaren. “Vanwege leeftijd en

Er blijft nu niets anders over dan officieel juridisch

drie zomerlindes tegen de muur van de Gothische zaal.

Niet volgens collegeakkoord

Volgens de gelopen politieke procedure zou het nu te

deze locatie. Met goede zorg kunnen ze verplant wor-

ca 80 jaar oud en deze rij wordt afgesloten door een

Boomdeskundigen Bas Steeks en Joost Gieskes van

laat zijn om de bomen nog te redden. Als bijkomend

den. Dat is dan een kleine troost voor het dreigende

rode beuk die het decor vormt voor de achterzijde van

de AVN laten weten: “Ze horen hier op deze plaats op

argument wordt beweerd dat ook het Koninklijk Huis

verlies van zoveel groen op dit historische pleinu

het beeld. Tegen de muur van de Gotische zaal staan

dit plein. Ze passen perfect in het ontwerp. Ze staan

zich al over het nieuwe ontwerp heeft uitgesproken.

3 zomerlindes, die de entourage van het plein aan de

hier al ruim 80 jaar, ze zijn vitaal en beeldbepalend.

De AVN heeft nu wethouder De Mos laten weten niet

overzijde afsluiten met groen. Aan de andere kant van

Deze soort komt in deze leeftijd en deze vorm maar

akkoord te gaan met het verwijderen van deze oude

de Postzegelboom staat nog een grote plataan in de

beperkt voor in Den Haag. Kortom, we praten hier over

bomen. “Ze zijn gezond en staan hier al 80 jaar nie-

achtertuin van Paleis Kneuterdijk. De bomen staan

zeer waardevolle bomen, die thuis horen op de lijst van

mand in de weg” zeggen Bas Steenks en Joost Gies-

elkaar niet in de weg en zijn goed onderhouden.

Monumentale Bomen.”

kes. “Als de kronen te groot worden kun je vormsnoei

De AVN heeft dan ook navraag gedaan naar de gelo-

toepassen. Dat wordt al jaren zo gedaan. Verder heb-

pen procedure van het nieuwe pleinontwerp en beke-

ben de bomen een hoge waarde tegen hittestress die

Toch heeft het ingenieursbureau Den Haag bij het

ken waar het mis is gegaan bij de besluitvorming over

zomers in de stad optreedt”. Deze kaalslag strookt

maken van een nieuw plein-ontwerp gemeend dat hier

de Krimlindes. Uit de verslagen bleek dat alle partijen

absoluut niet met het collegeakkoord waarin alle

een teveel aan groen is. De drie zomerlindes worden

zich hebben geconcentreerd op de vormgeving van

politieke partijen zich juist uitspreken voor behoud en

te groot en verhullen de architectuur van de zaalmuur

het monument en deze bomen zijn daarbij niet ter

uitbreiding van het groen.

“Teveel aan groen”

Uiteraard heeft de AVN direct actie ondernomen.
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Een foto uit 1946 toont een dubbele rij nog jonge Krimlindes naast
de reeds volwassen Postzegelboom
(kastanje) Foto: KLM

Bezwaar tegen kap

Bomen horen hier op deze plek

is daar de Postzegelboom, een gezonde monumentale
paardenkastanje, daarnaast staan twee Krimlindes van

4

sprake gekomen. Omdat ze nog niet op de definitieve

Deze bomen zijn veel jonger en worden te groot voor

Het ontwerp waarbij
zowel de Krimlindes
als de zomerlindes
zijn weggehaald.
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Rijswijk, groene stad met ambitie
“Rijswijk heeft een groen imago en is een groene woon- en werkstad midden in Haaglanden”. “Dat groen in
Rijswijk is belangrijk, want door groen krijgt de stad een prettige leef-, woon- en werkomgeving en zorgt het
voor een gezond klimaat in de stad”. Het zijn twee zinnen uit de inleiding van het Rijswijkse Groenbeleidsplan
2010-2020. Rijswijk noemt zichzelf graag een groene stad. Maar tegenwoordig noemt bijna iedere stad in

hebben we de maaikaarten bekeken. Door anders te

gazonstroken langs de singels geklepeld in plaats van

Nederland zichzelf groen, dus waar moeten we het onderscheid zoeken.

maaien kunnen groengebieden ecologischer beheerd

gemaaid. Daar was ik flink teleurgesteld over, want bij

worden. Langs de singels wordt een strook van

klepelen wordt het maaisel in kleine stukjes kapotge-

ongeveer één meter uit de kant niet meer als gazon

slagen en blijft op de gazons liggen rotten. Bij maaien

beheerd. Daardoor kunnen tal van planten uitgroeien

wordt het maaisel gesneden en afgevoerd waardoor

Tekst en foto’s: Peter Hegi

T

och is het niet onwaar wat in de bovenstaande

wikkeling te brengen. Maar er waren twee problemen.

en tot bloei komen. Dat trekt insecten aan die op hun

meer bijzondere planten een groeikans krijgen. Geluk-

zinnen staat. Met name de naoorlogse wijken

Ten eerste was er geen geld voor gereserveerd waar-

beurt weer gegeten worden door vogels en kleine

kig wordt mijn kritiek goed begrepen en opgepakt. Er

zijn vrij breed opgezet met veel ruimte voor

door het plan in de la terecht kwam. Daarnaast waren

zoogdieren. Ook werd de sterk verwaarloosde natuur-

is hoop voor de toekomst maar er is ook nog een hoop

beplanting ertussen. En natuurlijk is de landgoede-

de toenmalige groenbeheerders van ouderwetse snit.

tuin in het Wilhelminapark op een goede manier aan-

te doenu

renzone de groene parel binnen de gemeente. En dat

Daardoor kwam de stadsnatuur in Rijswijk slecht van

gepakt zodat de natuur betere kansen kreeg. Maar het

groen belangrijk is voor het welzijn van de burgers is

de grond.

belangrijkste was misschien dat het begrip ecologisch

tegenwoordig een vaststaand gegeven.

Van groen naar stadsnatuur

In deze situatie begon ik als portefeuillehouder van de

beheer steeds meer ging leven onder de ambtenaren
van Rijswijk. De wil is er, nu nog het geld.

Goede ontwikkelingen

Maar wat bedoelen we met ‘groen’? Jaren geleden

AVN in Rijswijk. Gelukkig trof ik al snel ambtenaren die

vonden we in de steden veel kort gemaaide grasvel-

wel open stonden voor echt ecologisch groenbeheer.

den, vaak met struiken en bomen er langs en ook in

De oude groenbeheerders gingen met pensioen en de

plaatsgevonden. Ten eerste is er een stadsecoloog aan-

onze straten waren bomen prominent aanwezig. Dat

nieuwe waren van een meer ecologische benadering.

getrokken. Ik mocht zelf deel uitmaken van de sollici-

groen moest vooral netjes zijn, het was een manier

Kansen zijn er nu dus zeker. In feite trek ik als porte-

tatiecommissie, een unieke gebeurtenis die aangeeft

om de stad aan te kleden. Ook diende het groen voor

feuillehouder van de natuurbescherming nu samen op

hoezeer het werk van de AVN in Rijswijk gewaardeerd

recreatie. Lekker wandelen in een park en voetbal spe-

met Rijswijkse ambtenaren om nieuwe stadsnatuur

wordt. De stadsecoloog is ondertussen met enthousi-

len op de veldjes. En dat soort groen was in Rijswijk

te creëren. Dat betekent een andere rol dan die van de

asme ontvangen en aan het werk gegaan.

rijkelijk aanwezig.

traditionele natuurbeschermer die vooral gericht is op

Ten tweede is nu eindelijk een aanzienlijk bedrag voor

Tegenwoordig hebben we een andere kijk op groen.

behoud van de bestaande natuur.

groenbeheer op de begroting gezet dat onder andere

De flora en fauna uit de omringende agrarische
omgeving is soortenarm geworden en voor veel dieren plantensoorten is de stad van groot belang om te

6

Meedenken met het beleid

Eerst laaghangend fruit oogsten

De laatste tijd hebben er twee goede ontwikkelingen

gebruikt gaat worden voor het ontwikkelen van ecologische beheerplannen.

Heeft dat alles nu wat opgeleverd? Er zijn absoluut

Natuurlijk ben ik als portefeuillehouder blij met deze

overleven. We praten nu over stadsnatuur, ecologische

successen te melden. Daarvoor hebben we ons eerst

ontwikkelingen en ook trots dat ik mijn steentje hier-

verbindingen, bijenlinten etc.

gericht op het zogenaamde ‘laaghangend fruit’, veran-

aan mag bijdragen. Dat betekent echter niet dat alles

Het hierboven genoemde Groenbeleidsplan was zeker

deringen die makkelijk haalbaar zijn. Vanuit de vraag

koek en ei is. Het is vaak één stap verder, een halve

een goede poging ook in Rijswijk stadsnatuur tot ont-

of er binnen het huidige budget wat te schuiven viel,

stap terug. Zo werden pas geleden bij vergissing de
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Bomen in bakken
geeft misère

Door: J’ørn Copijn

Ministerie zet
moerasparkje
bij het grofvuil

Achter de Apenrots, het grillige kantoor van het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Bezuidenhoutseweg, ligt sinds 1985 een moerasparkje. Een bijzonder stukje groen waar moerascipressen, bol-esdoorns en
een moeraseik tezamen een uitheemse sfeer creëren tus-

cortonstaal waarin struikvormige magnolia’s

zou het geweest zijn om een andere voorziening

hun best doen om te overleven. Dat is geen

te maken met grotere bomen die beter op deze

pretje voor die planten want de bakken staan in

locatie passen.

de volle zon en de opwarming zorgt ervoor dat

Het argument van de gemeente zal ongetwij-

de grond in een groot deel van de bak al snel zeer

feld zijn dat er vanwege de aanwezigheid van

heet wordt. Bij zulke temperaturen sterven de

een parkeergarage geen mogelijkheid is voor

micro-organismen in de bodem en daarbij ook de

het planten van grote bomen. Daar ben ik het

haarwortels van het wortelgestel. Er wordt wel-

niet mee eens. Als landschapsarchitect heb ik

vijver waar goudkarpers rondjes zwemmen en goed gedijen op de stukjes brood die

iswaar regelmatig water gegeven, maar de plant

op meerdere plaatsen in Den Haag een ontwerp

hun in de lunchpauze worden toegeworpen.

zal dit maar moeizaam opnemen. Het wordt dus

gemaakt waarin grote platanen toch konden

m binnen die versteende omgeving

overleven in plaats van groeien en dat is duidelijk

groeien op het dak van een parkeergarage.

Het is die groep van 21 moerasbomen die de laatste weken voor beroering zorgen, want er

toch groen te realiseren, zie ik dat

zichtbaar. De bladvorming is minimaal en enkele

Dat kost enig denkwerk en goede voorbereiding,

is een kapvergunning voor aangevraagd die de gemeente op 17 oktober ook heeft verleend.

de groenbeheerders hun toevlucht

exemplaren zijn al geheel afgestorven. Daarbij

maar hoe fantastisch zou het wel niet zijn als

De reden is dat het gebouw momenteel leeg staat en binnenkort verbouwd wordt om de

nemen tot bomen en struiken in grote bakken.

verbaas ik me over de keus van deze boomsoort,

we tussen al dat stenige geweld van die grote

Tweede Kamer vijf jaar lang onderdak te bieden. Toch geen reden om dat moerasparkje te

Geen duurzame keuze, want vooral bomen heb-

want een magnolia is niet geschikt voor de volle

gebouwen ook grote bomen hadden staan die

slopen, vraagt u zich af ? Nou… op die plek heeft de Rijksgebouwendienst een tweede entree

ben het moeilijk in die bovengrondse situatie. Op

zon, het zijn planten die de voorkeur geven aan

schaduw geven en een prettige groene sfeer. Er

voor het gebouw bedacht. Een publieksingang: vanwege de veiligheidsvoorzieningen mag

het Anna van Buerenplein achter het Centraal

halfschaduw. Kortom een dure keus, want dit

zijn zeker mogelijkheden om dit op deze plaats

het publiek niet meer door dezelfde ingang naar binnen als de politiek.

Station zien we een rij bakken van roestbruin

moet binnenkort weer vervangen worden. Beter

alsnog te realiserenu

“Groen mag wijken voor een hoger belang”, vindt de overheid.“Trouwens, als er over vijf jaar

Afgelopen jaar ben ik voor een project
van de AVN weer vaker in Den Haag
en het valt me op dat het centrum van
de stad zoveel meer steen bevat dan
zo’n dertig jaar geleden toen ik hier als
boomverzorger regelmatig rondliep.

O

sen de hoge gebouwen.

V

Tekst: Aletta de Ruiter/ foto: Bas Steenks

anuit de Theresiastraat op weg naar het Centraal Station lopen de meeste
forenzen gehaast langs dit moerasparkje. Het ligt een beetje verstopt in een
van de vele hoeken van het gebouw met aan de voorzijde een langwerpige

weer terugverhuisd wordt naar het Binnenhof, breken we de Apenrots toch af”, is de stellige
overtuiging. Publiekelijk is daar echter nog niets over bekend.
De AVN vindt het doodzonde om dit prachtige miniparkje te slopen om een dergelijke triviale reden. Bovendien is een alternatief zó ontworpen. Het is technisch heel goed mogelijk
om via een brug een ingang te maken tussen de bomen door. Een beetje architect draait
zijn hand niet om voor zo’n ingreep.
De AVN heeft dan ook een bezwaarschrift ingediend omdat we van mening zijn dat deze
bomen makkelijk gespaard kunnen worden. Juist in tijden van klimaatverandering met
hete, droge zomers moet je plekken met groen en water koesteren in de stad. Dit parkje ligt
te midden van hoge gebouwen in een dichtgemetselde omgeving. Elders in de stad treffen we hitte-eilanden en worden temperaturen van meer dan 50 graden C. gemeten op de
gevel. Daar zoeken we de oplossingen door juist extra groen aan te brengen. Dan moeten
we het hier niet gaan vernielen. U hoort er binnenkort meer overu

8
8
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Nieuwe Driemanspolder op schema
Het nieuwe natuur-/recreatiegebied Nieuwe Driemanspolder wordt nu ingericht. Het grondverzet is in volle gang waarbij een groot deel van de kades langs de Ringsloot, Limietsloot
en Wilsveen zijn aangelegd. Die moeten nu ‘zetten’. Ook de waterpartijen en eilanden zijn
al goeddeels klaar. Oplevering in 2020 lijkt haalbaar. Dat bleek allemaal tijdens een rondrit
op 17 september jl.

Tekst en foto’s: Leon van den Berg

E

Drie Morgen’ wordt drie hectare groot met 90 stand-

waarachter de sloot kan worden uitgegraven. Het rus-

plaatsen en nog iets meer parkeerplekken. De inrit

tige watertje met het karakteristieke witte bruggetje

komt aan de Zoetermeerse Rijweg. Het vergroten van

bestaat straks alleen nog maar in de herinnering. Ja,

de camping zal naar verwachting een aanzuigende

er komt een nieuwe witte brug, maar dan wel een die

werking hebben op een ander soort recreanten dan die

en excursie tussen het bouwverkeer door met

in een natuurgebied met waterberging. Buiten het

een heel stuk langer is. De damwanden zijn tijdelijk

tot op heden gebruik maakte van de kleine camping.

zicht op werk van een reusachtige schaalgrootte

feit dat er nieuwe natuur- en recreatiemogelijkheden

en worden na afloop verwijderd. Rondom de fietsbrug

De oplevering van de Nieuwe Driemanspolder staat

is indrukwekkend. Door al die werkzaamheden

ontstaan, vormt de Nieuwe Driemanspolder ook een

tussen de Meerpolder en het Stompwijksepad is het

gepland voor 2020. De werkzaamheden vorderen ech-

en aandacht voor de natuur zou je haast vergeten dat

bescherming tegen het oprukkende Den Haag. Vroe-

plaatsen van damwanden al gereed.

ter goed. Daarom gaven de tourgidsen aan dat men

het hier eigenlijk gaat om een piekberging met een

ger kon je Den Haag in de verte zien liggen maar door

De straks brede Limietsloot grenst ook aan het Buy-

wil proberen om al midden 2019 tot een gedeeltelijke

bergingscapaciteit van twee miljoen kuub water. Dat is

annexatie van delen van Leidschendam kun je er nu

tenpark. Nu is er nog een vrij uitzicht over een stiltege-

ontsluiting over te gaanu

nodig omdat het klimaat verandert en wij toch droge

binnen een uur naar toe wandelen. De polder voor-

bied tussen Zoetermeer en Stompwijk. Dat zal straks

voeten willen houden. Naast het creëren van extra ber-

komt dat Den Haag aan Zoetermeer vastgroeit. De

veranderen want op veldniveau zullen mensen niet

ging voor het gehele boezemstelsel is het doel om de

verstedelijking van de totale omgeving is daarmee

meer over de polder heen kunnen kijken. Om die nog

lokale hoogwaterstanden in de omgeving van Stomp-

onmogelijk geworden.

te zien moet je de heuvels op. Je kunt die toekomstige

wijk te stabiliseren.
Een piekberging is een voorziening waar bij een
(dreigende) calamiteit tijdelijk water uit de boezem

Nadelen zijn er ook

het zwaar te verduren vanwege de nabije werkzaam-

de nabije omgeving is bijzonder groot. Veel van het

heden. Hopelijk schiet het allemaal een beetje op en is

voor aangewezen omdijkt en lager gelegen stuk pol-

kleinschalige landelijk karakter gaat verloren. Zo zijn

er geen verstoring tijdens het komende broedseizoen.

der. Naar eerste theoretische verwachting zal dit eens

de Ring- en Limietsloot nu nog sloten van een paar

Wat blijft, is het drukke verkeer van fietsers, paarden

in de 5 à 25 jaar gebeuren. De praktijk wijst echter nu

meter doorsnede, in de nieuwe situatie moeten zij in

en voetgangers dat van de nieuwe dijk gebruik zal

al uit dat het de laatste tien jaar in de zomer vaker

korte tijd ontzettend veel water kunnen transporteren.

maken. Het is nog niet te overzien of dat invloed heeft

en heftiger regent waarbij een piekbergingssituatie

De sloten zullen daarom verbreed worden tot 25 meter.

op het plas-dras vogelrustgebiedje.

ontstaat.

En om het doorstromende water in toom te houden,
brede dijken. Daarmee zijn de verhoudingen in het

Deel van de polder is al ontgraven. Hier is één van de grote
waterpartijen zichtbaar.

gruttolandje aan de rand van het Buytenpark heeft

Het is een mooi en groen plan, maar de impact op

ligt die nieuwe sloot ingebed tussen metershoge en

Grootschalige werkzaamheden
met veel materieel.

effecten nu al zien tijdens de aanleg. Het beschermde

(hoofdwatering) kan worden geborgen in een daar-

Voordeel: geen stadsuitbreiding
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Daartoe worden kunstmatige damwanden geplaatst

Grotere camping

Er is nu al een camping in het gebied, maar die moet

De Nieuwe Driemanspolder verandert nu in rap tempo

landschap uit hun verband gehaald. Men is momen-

verhuizen naar een andere plek. Ook dat gaat gepaard

van een agrarisch gebied met hoofdzakelijk grasland

teel bezig om de bestaande Ringsloot te verbreden.

met schaalvergroting. De nieuwe kampeerplaats ‘De
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Bewoners hitte-eiland Rivierenbuurt
schetsen hun straat groen
Wat doe je met een mooi pleintje voor de deur waar het in de zomer bloedheet

De fontein- en zuiveringsinstallatie is vaak kapot. De

is omdat er nergens schaduw te vinden is? De bewoners van het Haegsch

plantenbakken met boompjes rond de vijver hebben
weinig overlevingskans. Het versteende ontwerp

Hof zochten hulp bij de AVN om een oplossing met groen te bedenken.
Landschapsarchitect J’ørn Copijn gaf twee workshops en de bewoners schetsten hun plannen.

N

Door: Aletta de Ruiter

passingen.

Workshops vol ideeën

Fonds 1818 werd snel gehonoreerd en de andere helft

project om samen met bewoners een groen

kwam binnen na een kennismakingsgesprek met de

van het Haegsch Hof uitgenodigd voor twee work-

stedelijk ontwerp te maken. Het hitte-eiland

nieuwe wethouder ‘Buitenruimte’ Richard de Mos, die

shops. Landschapsarchitect J’ørn Copijn heeft veel

Deze ideeën worden momenteel door de AVN en

dit project wel een uitdaging vond.

ervaring met het vergroenen van harde oppervlakken

Copijn uitgewerkt in een kansenkaart die nog voor

en gaf in de eerste sessie een presentatie van wat er

het Kerstreces aan de wethouder wordt aangeboden.

voor een verbetering van de leefomgeving dat we het
verzoek direct accepteerden. De kansen die dit project
kunnen laten slagen waren namelijk volop aanwezig:

12

wordt in hete zomers onleefbaar. Dat vraagt om aan-

og niet eerder zette de AVN zich in voor een

Haegsch Hof heeft echter zoveel uitdagingen in zich

Een geanimeerde groep bewoners
die zich laat voorlichten over de
mogelijkheden van vergroening
van hun woonomgeving.

Dat geeft risico’s voor de gezondheid i.v.m. bacteriën.

Frappant genoeg zijn er ook faalfactoren:

Op 30 oktober en 20 november jl. werden de bewoners

mogelijk is. Vervolgens mochten de bewoners hun

Daarmee is dit deel van het project voorlopig afgerond.

• Het Haegsch Hof won in 2008 de Nieuwe stadprijs

knelpunten en wensen op de kaart kenbaar maken.

De gewenste uitvoering is afhankelijk van beschikbaar

•

Actualiteit van de hittestress van afgelopen zomer

• De draagkracht van de parkeergarage is beperkt

Voor de tweede sessie had Copijn die wensen op

budget en dat zal bij de gemeente vandaan moeten

•

Een groep bewoners die graag meewerken

• De auteursrechten van de architect wegen zwaar

straatniveau in voorbeeldschetsen uitgewerkt en

komen. De volgende stap is dan ook een lobby bij poli-

•

Een ervaren landschapsarchitect

Daarmee zullen we zeker rekening moeten houden.

konden de bewoners hun fantasie verder uittekenen.

tiek en college om de problemen duidelijk te maken

•

Contacten met de politiek

Het mooie ontwerp blijkt in de praktijk echter niet

Dat leverde een hoop ideeën op voor groene muren,

en desnoods fasegewijs een vergroeningstraject in te

•

Beschikbaarheid van de technische tekeningen

goed te functioneren. De vijver vervuilt heel snel en

grotere bomen, pergola’s, groene vlonders in de gracht

zetten. En bij zulke projecten is er altijd ‘laaghangend

wordt zomers door de jeugd gebruikt als zwempoel.

en een plantsoen met bomen in de gedempte vijver.

fruit' dat als eerste geoogst kan wordenu

De aanvraag voor een projectsubsidie van 50% bij
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Een foto uit 2008 van het winnende
ontwerp Hillebrant Jacobsplein.
Het plein komt zo van de tekentafel
en oogt steriel. In de praktijk blijkt
het snel te vervuilen en stijgt de
temperatuur op de gevel zomers
tot boven de 50 graden Celsius.
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Particulier groeninitiatief
Midden tussen de stedelijke bebouwing ligt de groene zorgtuin van

Mens en Tuin,

‘Mens en Tuin’, een oase in Moerwijk. Tweeëndertig jaar geleden opge-

Hillenraadweg 35,

richt om mensen met een beperking een dagbesteding te bezorgen.

2532 AD Den Haag,

Nu de stad steeds dichter groeit en er op de zorg wordt bezuinigd,
voorziet dit particuliere initiatief in een groeiende behoefte.

Mens en Tuin,

groene parel in Moerwijk

Tekst en foto’s: Caroline de Jong-Boon

M

ens en Tuin is gestart vanuit de visie dat

is om het bedrijfje gaande te houden: planten,

mische aanpak staat de samenhang tussen

de gehele mens en de gehele aarde er toe

zaaien, verpotten, wieden, maar ook de verkoop

bodem, plant en dier centraal. Er zijn verschil-

doet onder het motto: ‘kwetsbaarheid is

van gekweekte producten.

lende stukken van de tuin met steeds andere

een kwaliteit’. Zowel deelnemers als begeleiders ont-

Bij slecht weer kan binnen worden gewerkt.

thema’s: bijen, water, kruiden, groente, rozen,

wikkelen zich en werken in een omgeving waar zij

Daar worden kunstzinnige en ook praktische

fruit en vogels. Ook tref je er de spiraaltuin met

zichzelf kunnen zijn. Voor de tuin betekent dat een

dingen gemaakt zoals houten kistjes voor de

zijn eigen symboliek.

biodynamische aanpak en voor de deelnemers soci-

bijenpakketten, fraaie enveloppen voor plan-

Het verrast Annette hoe de tuin in beweging

aaltherapie. Beide werkwijzen zijn ontleend aan de

tenbollen etc. In de winkel worden deze hand-

blijft, “Je vindt planten steeds weer op een

antroposofie.

gemaakte producten verkocht en eveneens

andere plaats, ze verschijnen en verdwijnen.

Het begon allemaal met biodynamisch hovenier Mach-

groente en planten uit de tuin, honing en bio-

Havikskruid achter de loods, kaardenbol mag

teld Walland. Mensen met psychische problemen kwa-

dynamische aarde, mest en zaden.

overal blijven staan en soms zitten er wel tien

men bij haar om samen te werken in tuinen. Het bleek
goed te helpen. Er was behoefte aan een vaste locatie
en Machteld vroeg de gemeente om grond en kreeg

14

www.mensentuin.nl

Een tuin in beweging

puttertjes op”, ze blijft zich verwonderen. “Eerst
was de tuin vol hondsdraf, nu is het allemaal

De tuin staat ‘s zomers vol verschillende plan-

weer weg en treffen we in het voorjaar verschil-

dit stuk ter beschikking. Met steun van de Rotary, de

ten, bloemen, groenten en kruiden. Dat helpt

lende soorten dovenetel zoals de gestreepte,

gemeente en vrijwilligers groeide het project in de

om de bodem vruchtbaar te houden en de

de paarse en de witte en ook allerlei kleuren

daaropvolgende jaren uit tot de zorginstelling en het

weerbaarheid tegen plantenziekten te verster-

smeerwortel”. Al met al een echte natuurlijke

biologisch-dynamische stadslandbouwbedrijfje dat

ken. De diversiteit aan bloemen trekt ook bijen,

tuin.

het nu is.

vlinders en vogels aan. De plantbedden worden

De deelnemers krijgen persoonlijke en deskun-

In de zorgtuin werken vier beroepskrachten: Lex,

deels bemest met eigen compost, gemaakt met

dige begeleiding. Hun capaciteiten en talenten

Brenda en Rina hebben veel ervaring in de zorg.

behulp van biodynamische preparaten. In het

worden op maat ingezet. Op die manier kun-

Annette weet alles over tuinieren. Daarnaast zijn er

voorjaar wordt koemest ingebracht en in de

nen zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en soci-

10 vrijwilligers.

nazomer kiezel, een siliciummeststof. Verder

ale vaardigheden groeien. De omwonenden

Per dagdeel komen er 10 tot 15 mensen met een beper-

gebruikt men preparaten van kamille, valeri-

profiteren ook van deze groene oase. De tuin is

king werken in de tuin. Het is een leuke groep. Som-

aan, brandnetel, duizendblad, eikenschors en

door de week van 9.00 tot 16.00 uur voor ieder-

migen zijn er tijdelijk, anderen al heel lang. De werk-

paardenbloem. De mest komt van een biody-

een toegankelijk en ook de winkel is dagelijks

zaamheden bestaan uit alles wat er op zo’n tuin nodig

namische boerderij. Bij deze biologisch-dyna-

geopendu
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Iep die in augustus heel slecht in het blad staat
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80-jarige iepen succesvol verplaatst

In de laatste twee weken van november vond er aan de Sportlaan een spectaculaire verplanting plaats van vier bijzondere
iepen (Ulmus ‘Den Haag’). De bomen moesten plaats maken voor de herinrichting van het verkeerstracé tussen Houtrust en
Kijkduin. Ze kregen een nieuwe standplaats in de groenstrook langs de Haagse Beek aan de overzijde van de weg (foto rechts).
Om het gewicht te beperken was de grond tussen de wortels van de kluit weggezogen. Toch nog een stevige klus voor de
mannen van de Nationale Bomenbank die het werk uitvoerden. Voor meer info: kijk op www.avn.nl u
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(foto’s Bas Steenks)
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De bewoners van het tot woningblok gerenoveerde JUNO-gebouw kijken uit op de
Trekvliet, maar hebben tot op heden slechts
een schaamstrookje groen rondom hun flat.
De rest van de omgeving ligt in het steen.

meer dan 5000 pagina’s. Zelfs de Commis-

Binckhorst. Eén daarvan is dat het een proeftuin

Een 26 meter brede tegelkade, dat was toch niet

sie MER, die wel vaker lijvige rapporten door-

wordt voor duurzaamheid en vergroening. Hoe

de bedoeling? De wethouder heeft beloofd dit

worstelt, vond dat veel. En bovendien, schreef

wordt dat gerealiseerd ?

te zullen oplossen.

de commissie, was het “moeilijk navolgbaar”.

Tot op heden is er niet veel groen in de Binck-

Ze vroeg om een aanvulling die duidelijk de

horst dat behoort tot de Stedelijke Groene

gemaakte keuzes aangeeft op welke gron-

Hoofdstructuur, alleen een strook langs de

den de afwegingen gemaakt zijn en hoe ze

Maanweg op de grens met Voorburg staat als

is dan moeten we innoverend willen denken,

geborgd worden. De aanvulling kwam er, met

ecologische zone opgevoerd. Verder is er alleen

vindt de AVN. Groenaanleg kan namelijk ook

meer milieu-informatie en een duidelijk voor-

groen bij kasteel Binckhorst en begraafplaats St

langs gevels en bovenop nieuwe bebouwing.

keursalternatief. Daarmee was de Commissie

Barbara. In de toekomst komt er langs de Trek-

Zeker bij nieuwbouw is dat goed te realiseren.

MER tevreden. Na de inspraak en de discussie

vliet een Waterfrontpark waar niet meer dan

We bedoelen dan niet alleen een groene dek-

in de raadscommissie werden nog een aantal

40% bebouwd mag worden.

laag, maar een robuuste parkaanleg op bij-

wijzigingen doorgevoerd. Belangrijk is dat het

De AVN heeft voorstellen gedaan voor groen.

voorbeeld het dak van een parkeergarage. Dat

college heeft beloofd om de raad (half)jaarlijks

Die voorstellen zijn deels overgenomen. In de

is al eerder gedaan bij grote bedrijven zoals het

te berichten over de voortgang van de transfor-

planregels stond dat de ecologische waarden

European Patent Office in Rijswijk waar reeds

matie van het gebied. Zo blijft de gemeenteraad

mochten worden aangetast mits ‘niet oneven-

twintig jaar lang tweeëneenhalve hectare park

betrokken, wat bij wijzigingen in bestemmings-

redig’. Dat was een wonderlijke regel. Als er

en natuurgebied op de eerste etage ligt. Dat

plannen in het verleden ook altijd zo was. En

al zo weinig groen is, moet dat juist worden

schept een hele plezierige woon/werkomge-

wat vindt de AVN van het plan? Dan gaat het

behouden en verbeterd! De wethouder en de

ving. Groen op het dak zal zeker bijdragen aan

specifiek om groen en natuur.

raad hebben onze kritiek ter harte genomen; nu

het creëren van ecologische verbindingen. De

staat er in het plan dat de ecologische waarden

AVN heeft onlangs een folder gemaakt die bij

-waar mogelijk- worden versterkt.

alle Haagse overleggen wordt uitgedeeld aan

Wat cruciaal is voor het omgevingsplan, en de

Eén van de wijzigingen is dat de 26 meter

de beleidsambtenaren, projectontwikkelaars

wikkeld moet worden, maar een raamwerk waarbinnen

Omgevingsplan Binckhorst
is grote uitdaging
mingsplannen gaan vervangen door één omgevingsvisie en één omgevingsplan. Den Haag is
daarom gestart met een ‘pilot’ omgevingsplan
voor de Binckhorst.
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Maar als er op maaiveldniveau weinig ruimte

E

toekomstige omgevingsvisie, is dat het groen

brede openbare kade langs de Trekvliet wordt

en iedereen die zich bezighoudt met de nieuw-

de markt zelf invulling kan geven aan organische ontwik-

geborgd blijft. De gemeenteraad heeft zich

opgenomen op de kaart. Die mag niet worden

bouw in de stad. Daarnaast zullen we ook pro-

keling. Planologisch is dit een hele nieuwe aanpak die

immers verplicht de Stedelijke Groene Hoofd-

bebouwd. Maar wat gebeurt er verder mee?

actief afspraken maken met de stakeholders

meer ruimte geeft aan de projectontwikkelaars en dus

structuur ‘duurzaam in stand te houden en

Als de kade wordt vergroend en daar bomen

in de Binckhorst om deze aanlegtechniek te

ook risico’s voor de stad met zich meebrengt.

waar mogelijk te versterken’. Daarbij moeten

en struiken komen, is dat natuurlijk prachtig.

promoten. Daarbij krijgt de AVN hulp van land-

ook de nieuwe beleidsregels over ‘natuur-inclu-

De eerste bewoners van het Junoblok aan de

schapsarchitect J’ørn Copijn die reeds decennia-

sief bouwen’ een rol gaan spelen. Het gemeen-

Trekvliet klaagden echter in hun inspraak dat

lang ervaring heeft met de aanleg van robuust

tebestuur heeft dan ook vier ambities voor de

de ruimte rondom hun flatgebouw is versteend.

dakgroenu

schrijft het College, dat een omgevingsplan

king. Daarna moet de gemeente alle bestem-

Natuur kan ook het dak op

Groen in de Binckhorst

en verschil met een bestemmingsplan is,

In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in wer-

Tekst en foto: Caroline de Jong-Boon

geen blauwdruk meer is hoe en waar exact ont-

Een lijvig plan

Dit voorjaar was een eerste versie klaar. Het plan telt
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De Japanse parasol-den (Sciadopitys verticillata)
Bij de hier groeiende Japanse bomen denken we in de eerste plaats
aan die prachtig maar helaas kort bloeiende sierkersen. Daarna
komen de bijzondere esdoorns aan de orde die in veel van onze

waaraan de tweede naam ‘verticillata’ werd ontleend.

Thunberg rangschikte hem onder de Taxaceae, later

tuinen een plaats hebben. Ook kennen we de Japanse notenboom

Op afstand heeft hij iets weg van de zee-den althans

werd hij door Von Siebold bij de Pinaceae ingedeeld,

wat betreft de naalden. Die 7 tot 12 cm lange naalden

waartoe hij tot voor kort nog werd gerekend. Dit bleek

staan met 10 tot 30 stuks solitair in een schuine krans

echter ook niet te voldoen en recent werd besloten om

rond de twijgen en lijken daardoor wat op parasolle-

de boomsoort in een eigen familie de Sciadopityaceae

tjes. Bij dennen vormen de naalden altijd clusters van

onder te brengen waar hij als enige lid van is.

(Ginkgo biloba) die tegenwoordig vaak als straatboom wordt aangeplant omdat hij bijna overal tegen kan. Minder bekend zijn de
coniferen zoals de Japanse ceder (Cryptomeria) en de hieronder
beschreven Japanse parasol-den (Sciadopitys verticillata).
Tekst en foto’s:
Jaap van Loenen

H

mige blaadjes die aan het eind van de twijg rondom
opgehoopt zitten. Die blaadjes worden maar 7 mm

Naar Europa gebracht

Een paar bijzonderheden zijn nog dat deze wellicht

groot en vallen nauwelijks op. In de okseltjes daarvan

oudste boom van de wereld rond 1850 naar de botani-

et zou voor de hand liggen dat import van

ontstaan spruiten die tot lange sprieten uitgroeien.

sche tuin in het toenmalige Buitenzorg (tegenwoor-

bomen uit Japan van vrij recente datum is.

Dat zijn geen echte naalden maar worden dubbel-

dig Bogor) werd gebracht. In 1853 kwamen de eerste

Niets is echter minder waar, want reeds in

naalden genoemd. De boom is éénhuizig waarbij de

planten in Engeland en in 1861 volgden de zaden. Van-

de 17e eeuw was daar sprake van. Toen al voeren onze

mannelijke bloemen dicht opeen aan het eind van de

daaruit werd geheel Noord Europa bediend met deze

handelsschepen op en neer naar het verre oosten en

twijgen zitten. Zoals bij alle windbestuivers produce-

bijzondere boomsoort. Desondanks is de Sciadopitys

zagen de opvarenden kans contacten te leggen. Een

ren ze veel stuifmeel. De vrouwelijke bloemvormen

nog steeds erg zeldzaam bij ons. Je zult hem in het wild

opmerkelijke prestatie gezien de enorme verschillen

zijn eindstandig, alleenstaand en omgeven door een

zeker niet aantreffen al was het alleen al omdat hij nog

in taal en cultuur. Verder was er de gevaarlijke reis en

krans van dubbelnaalden. De kegeltjes hebben twee

al wat eisen stelt aan zijn standplaats. Zo schrijft P. den

de gigantische afstand die moest worden afgelegd om

jaar nodig om te rijpen. Ze lijken dan enigszins op die

Ouden in zijn boek: “Coniferen, Ephedra en Ginkgo” dat

Kaap De Goede Hoop en langs het toenmalige Bata-

van sommige dennen maar zijn meer leerachtig.

in 1949 uitkwam, dat de plant in Boskoop heel moeilijk

via in Indonesië. Nochtans zag men daar kans toe en
met die reizen zijn bijvoorbeeld ook de rhododendronzaden meegebracht.

Kransspar
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2, 3 of 5 bijeen. De Sciadopitys heeft kleine schubvor-

Geen familie

was te kweken. Gelukkig is hij thans in diverse bomentuinen en ook in sommige parken te bewonderen. Op

De Japanse parasol-den kent geen familie in ons hui-

een boom die zo’n lange geschiedenis heeft, moet je

dige plantensysteem. Dat is niet zo verwonderlijk want

trots zijn en zuinig. Bovendien kun je je nauwelijks een

hij hoort thuis in een veel vroeger geologisch tijdperk.

mooiere conifeer voorstellen.

De parasol-den wordt ook wel kransspar genoemd. Het

Gevonden fossielen zijn gedateerd op 260 miljoen jaar

is zo’n mooi boompje dat je er als coniferenliefhebber

oud. Maar de soort heeft de tijd overleefd. De boom

helemaal blij van wordt. Het is een langzame groeier,

werd in 1775 (her)ontdekt door de Zweedse botanicus

maar als hij de tijd krijgt kan het een flinke boom van

Thunberg die hem in een moeilijk toegankelijk berg-

soen van de Haagse Ridderlaan. Er staan daar veel inte-

wel 20 meter worden. De mooie vorm blijft daarbij

gebied van Honshu (Japan) aantrof. En dit is de enige

ressante bomen. Zeker de moeite waard eens te gaan

behouden, slank piramidaal en een kaarsrechte stam

plek op aarde waar hij nu nog in het wild voorkomt.

kijkenu
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Waar te zien

Het boompje van de foto staat in het arboretumplant-
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Contactgegevens

In Memoriam

Portefeuillehouders AVN

Hans de Jager

1931-2018

Het is altijd een droevig moment om afscheid te moe-

in 1996. Daarna trad Hans als vrijwilliger toe tot de

ten nemen van een bijzonder mens als Hans de Jager.

actieve kerngroep van boomdeskundigen binnen de

Op 26 november brachten familie, veel vrienden en

AVN om zijn opgedane kennis en ervaring ten dienste

bekenden hem de laatste eer. Het bestuur en leden

te stellen van de natuurbescherming in de stad. Samen

van de AVN waren ook aanwezig op de plechtigheid.

met Henk Bos, Jan Kees in ’t Veld en Dick Polvliet trad

Hans was tijdens zijn werkzaam leven bij de gemeente

Hans toe tot de opgerichte Adviesraad Monumentale

Den Haag van grote betekenis. Na de oorlog verhuisde

Bomen. Na deze functie bleef hij algemeen adviseur

hij vanuit de Achterhoek naar de Hofstad nadat hij

van de AVN. Tot het laatste gaf hij, gevraagd en onge-

succesvol had gesolliciteerd op een baan bij de toen-

vraagd, wijze raad en praktische adviezen.

Ledenwerving

Het was een interessante en uitdagende functie omdat

Voor al deze betrokkenheid, maar ook voor zijn grote

het groen van de stad tijdens de Tweede Wereld-

vakmanschap als voormalig hoofd groenbeheer, ver-

oorlog zwaar te lijden had gehad. De eerste zorg was

leende de AVN hem het erelidmaatschap van de ver-

dan ook herstel van het groen en de herplant van

eniging. Wie hem gekend heeft zal zijn persoonlijkheid

grote groengebieden. Als voorman en later chef van de

niet makkelijk vergeten. Oud-medewerkers van de

Plantsoenendienst bouwde hij een enorme expertise

Plantsoenendienst spraken altijd over Baas de Jager.

op. Na deze grootschalige aanpak volgde het periodiek

Met zijn diepe basstem waren de opdrachten niet mis

onderhoud. Met zijn grote vakbekwaamheid was dat

te verstaan, maar dat verliep altijd met respect en

aan Hans toevertrouwd, van groot belang ook voor de

humor. Een plezierig en bescheiden mens, een in het

overdracht aan het Haags Groenbedrijf.

vak doorknede groenman van de oude stempel. Wij

Vanuit zijn functie had hij veelvuldig contact met het

denken met respect, eerbied en waardering aan Hans

bestuur van de AVN. Dat duurde tot zijn pensionering

terug. Wij zullen hem missenu

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

Helpt u ons aan een nieuw lid?

Leijenburg e.o.

Caroline de Jong-Boon
Joost Gieskes

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
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 voortaan 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

O heer O mevr.

Adres
Postcode/plaats
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Arnim van Oorschot

Ledenadministratie

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

Bewonersprojecten, Oostduinen

Jaap van Loenen

malige Plantsoenendienst van de gemeente Den Haag.
Hans was ook goed in het houden
van toespraken. Personeel dat jubileerde kon rekenen op een uitgebreide speech van Baas de Jager.
(foto: Klaas Pors)

Aletta de Ruiter

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

Deze uitgave wordt met een financiële bijdrage gesponsord door Quantes Grafimedia, Rijswijk

Haagwinde | december 2018

23

Boeken te koop
‘Bloeiende duinen’:
een liefdesverklaring
M

eer dan twee jaar is er gewerkt aan
de 21e-eeuwse opvolger van ‘Blonde
duinen’ van Jac. P. Thijsse: een wervend overzichtswerk over de duinen, maar met een
compleet andere benadering (bijvoorbeeld
met online wandelingen) en inhoud (met een
ecologische barcode). Van alle duingebieden
langs de kust wordt het specifieke karakter
beschreven en de sfeer met schitterende
foto’s en tekeningen in beeld gebracht.
In ‘Bloeiende duinen’ zetten meer dan 100 auteurs, tekenaars en fotografen het
duinlandschap van nu opnieuw in de verf. Het is een vitaal en zeer soortenrijk landschap, waarin echter vijf grote ‘revoluties’ de laatste 150 jaar diepe sporen achterlieten.

I
			

H

nitiatiefnemer (en oud-Hagenaar) Rolf Roos (van o.a. de boekenreeks ‘Duinen en Mensen’) startte samen met fotograaf en webbouwer Ronald van Wijk de website (www.
bloeiendeduinen.nl). Ook de AVN en de gemeente Den Haag werkten mee aan dit boek wat
leidde tot veel extra verhalen over de duinen van Den Haag.

oewel overal wel helm groeit, zijn de duinen van de wadden, het vasteland en de zuidelijke
delta zeer verschillend. Van het Zwin in het zuiden via de Hollandse duinen tot de Waddeneilanden inclusief Rottumeroog ontmoeten we steeds een andere duinnatuur. Fascinerend is te
zien dat de duinflora (vooral die van vochtige duinen) zich zeer duidelijk herstelt. Er zijn verrassend
genoeg ook grote (positieve) gevolgen van de vele zandsuppleties voor de kust voor paddenstoelen
van de witte duinen. Zeer grote en razendsnelle vooruitgang zien we bij mossen en korstmossen
(soms tot 1000 procent). Struweelsoorten doen het goed, soorten van het open duin vaak niet. Bij
de dieren van de duinen is er geen eenduidig beeld .Verrassend genoeg gaan veel slakkensoorten
snel vooruit, net als de vliegensvlugge sprinkhanen. Kernzin van het boek is: leer 100 duinplanten
en begrijp het duin. Om die 100 soorten ook echt te zien zijn 50 wandelingen uitgezet.

‘Bloeiende duinen’ (240

pag, groot formaat,
gebonden) kost t/m 1
maart 2019
€ 25,- i.p.v. € 39,50 incl. ver
zendkosten,
		
via
www.bloeiendeduinen.

nl of
www.natuurmedia.nl

Teken vóór 31 december
2018 in, want de BTW
op boeken gaat per 1 jan
uari a.s omhoog.

