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Leefbaarheids Effect Rapportage

E

én van mijn favoriete radiocommentatoren

groenbeleid vaak zaken terug die de AVN in het voor-

begint zijn betoog steevast met “Hier gaan we

overleg heeft aangedragen.

het niet over hebben”. Daarom wilde ik het deze

keer maar niet hebben over de Koekamp, een droevige

Waar het echter vaak mis gaat, is op het niveau van

aaneenschakeling van onwil en onkunde, ondanks alle

de individuele projecten. Zo is daar bijvoorbeeld het

inspanningen van onze vrijwilligers.

voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken aan de
Bezuidenhoutseweg waar een groep moerascipressen

Waar ik het wel over wilde hebben, in mijn vermoede-

staat. Rondom alleen stenige bebouwing, het is daar

lijk laatste bijdrage als uw voorzitter, is de Leefbaar-

zomers een echt hitte-eiland. Niemand heeft tijdens

heids Effect Rapportage (LER) die in Den Haag in de

de planfase ook maar enigszins rekening gehouden

wijk Bezuidenhout is ontwikkeld en die met graagte

met het gemeentelijk beleid dat voorschrijft om die

door de gemeente is overgenomen. Waar een MER de

hitte-eilanden te verkoelen. Nu dat gebouw tijdelijk

effecten van (stedelijke) ontwikkelingen op de natuur

gebruikt gaat worden als onderkomen voor de Tweede

beschrijft, gaat het bij een LER over de effecten op de

Kamer, is er een extra publieksingang nodig waarvoor

leefomgeving. Daarbij spelen veel factoren een rol,

die bomen weg moeten. Te elfder ure kreeg de AVN het

waaronder uiteraard ook groen en rust.

voor elkaar dat ze niet gekapt werden maar verplaatst

Misschien kent u het spel SimCity. Dat is een simula-

kunnen worden. Maar dat helpt natuurlijk niets voor

tiecomputerspel waarbij je een mix van economie en

het hitte-eiland ter plekke. Hetzelfde geldt voor de

leefbaarheidsfactoren moet samenstellen om daar-

Krimlindes tegenover paleis Noordeinde. Ook daar

mee een stad welvarend, maar vooral ook leefbaar te

wordt vigerend beleid opzij geschoven omdat kap t.b.v.

houden. Teveel economie en de stad gaat ten onder

een herinrichting kennelijk eenvoudig is en niemand

aan onleefbaarheid. Het zou wel een idee zijn om iets

dus rekening houdt met het nieuwe noodzakelijke ver-

als een LER verplicht te stellen bij alle ontwikkelingen

groeningsbeleid.

Jos Verhoeff
voorzitter AVN

in de stad.
Een verplichte simpele LER voor ieder project zou dat

Doelstellingen

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

Op beleidsniveau heeft Den Haag haar zaken behoor-

kunnen voorkomen bij toekomstige projecten. Daarbij

lijk op orde. Inspraak van de burgers wordt georga-

moet dan worden aangetoond dat de leefomgeving

niseerd waar dat nodig is en daar wordt ook serieus

door het project niet verslechtert en zal de projectont-

rekening mee gehouden. Ik zie in het gemeentelijk

wikkelaar daar zorg voor moeten dragenu

Vroege lente in park Marlot
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Moerascipressen worden verplaatst
De Adviescommissie Bezwaren heeft het bezwaar dat de AVN had ingesteld tegen de kapvergunning voor de moerascipressen achter het gebouw van Buitenlandse Zaken gegrond verklaard. Het advies luidt nu dat de bomen verplaatst moeten worden. Een mogelijke geschikte
locatie zou de oever van de Schenk bij de nieuwbouwwijk aan de Boekweitkamp kunnen zijn.
Maar de gemeente wil ze daar niet hebben.

H

et voormalige ministerie van Buitenlandse
Zaken aan de Bezuidenhoutseweg wordt

De voorbespreking voor transport, de
vijver staat al droog. De bewegingsruimte is beperkt en de schutting
zal tijdelijk opzij geschoven moeten
worden voor kraan en dieplader.

Bezwaar en Vovo

Op 27 november, vlak voor het verlopen van de termijn

momenteel verbouwd om tijdelijk ruimte te

diende de AVN haar bezwaar in. Lastig voor de project-

bieden aan de Tweede Kamer. Vanaf het zomerreces

leiders van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), die daar in

van 2020 zal het parlement hier ruim vijf jaar domicilie

hun planning niet op hadden gerekend. Omdat alleen

houden terwijl de gebouwen aan het Binnenhof geres-

een bezwaar de kap van de bomen niet tegenhoudt,

taureerd worden. Omdat de Kamer per jaar 300.000

werd er ook een voorlopige voorziening (Vovo) bij de

bezoekers ontvangt, was het nodig om een extra

rechtbank aangevraagd. Dat gaf de zekerheid dat het

entree te maken in het tijdelijke gebouw. Daarvoor

RVB niet alsnog de zaag in de bomen zou zetten.

uitspraak over de voorlopige voorziening een aantal

een nieuw leven te geven langs de Schenk. De AVN

weken op.

werd daarbij in het gelijk gesteld.

Bezwaar is gegrond

Verplaatsing naar buiten de stad

ten was tot afgifte van de kapvergunning. Ter zitting

commissie Bezwaren. Ook daar werd uitgebreid gedis-

weten de bomen absoluut niet te willen overnemen.

kwam er echter geen duidelijk beeld. De groenbeheer-

cussieerd over de mogelijkheden van verplanting

Voor de Schenkstrook zijn er andere beplantingsplan-

De AVN vond echter dat de bomen niet gekapt hoeven

der sprak over twee jaar voorbereidingstijd en een

waarbij de Adviescommissie verwees naar de passage

nen en alhoewel de bomen gezond en vitaal zijn, vin-

te worden. De 14 moerascipressen staan ieder afzon-

ingewikkelde ophanging na herplant. Ook meldde

in het college-akkoord waarin juist wordt aangegeven

den de groenbeheerders het risico van mislukken na

derlijk in een grote pot die op hun beurt in een vijver

hij dat er geen geschikte locatie beschikbaar zou zijn.

dat bomen “het groene kapitaal van de gemeente”

verplanting groot. Dat zou dus betekenen dat ze als-

staan. Rondom groeien weliswaar grote wortelpruiken

De rechter was niet overtuigd en vroeg beide partijen

zijn. De gemeente zou dus zeer terughoudend moeten

nog gekapt moeten worden. Gelukkig liet het Rijks-

uit de pot, maar die kunnen makkelijk ingepakt wor-

om meer informatie. De AVN schakelde J’ørn Copijn in

omgaan met boomkap. Vanwege die uitgangspunten

vastgoedbedrijf weten dat verplanting in hun ogen

den tijdens het vervoer. Het bewijs dat de bomen in

voor advies. Zijn bedrijf had in 2006 de tijdelijke ver-

en de twee onafhankelijke adviezen van Terra Nostra

toch gewenst is en in overleg met Copijn wordt dit nu

deze potten goed verplaatbaar zijn, was al eerder gele-

plaatsing van de potten met succes uitgevoerd. Binnen

en Copijn die beide tot de conclusie kwamen dat er

uitgevoerd naar een locatie buiten de stad. Het is een

verd toen de bomen in 2006 tijdelijk van hun plaats

een week leverden we gezamenlijk een advies in bij

langs de Schenk voldoende ruimte is om deze moera-

hele operatie die drie dagen in beslag zal nemen. De

moesten worden gehaald voor reparatie aan het dak

de rechtbank. De gemeente liet hierop per brief haar

scipressen te herplanten, besloot de Adviescommissie

mannen van Copijn hebben echter voor hetere vuren

waarop ze staan.

tegenargumenten horen en de rechter schortte zijn

Bezwaren dat het goed mogelijk is om deze bomen

gestaanu

moet het moerasparkje aan het binnenplein worden
verwijderd. De AVN was het daar in eerste instantie
niet mee eens, maar bij nadere beschouwing en informatie bleek er geen andere oplossing.

Verplanten in plaats van kappen
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Door: Aletta de Ruiter

Voorzieningenrechter

De zitting van de rechtbank diende op 10 januari 2019.
De gemeente moest daar uitleggen waarom er beslo-

Op 5 februari diende de feitelijke zitting bij de Advies-
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De moerascipressen van Buitenlandse
Zaken krijgen een tweede leven buiten
Den Haag. In de eerste week van maart
zijn de bomen met pot en al uit deze
vijver getakeld en per dieplader naar
hun nieuwe bestemming gebracht.

De beleidsambtenaren van de gemeente lieten echter

5

De Koekamp, een metamorfose
Wie kent de Koekamp niet? Een eeuwenoud omheind gebied. De naam Coeen verlegging zelfs een verbetering van Zocher.

kamp – nu Koekamp – is ontleend aan de stierengevechten die daar omtrent

Eigenlijk werd De Groep verrast door deze

de vijftiende eeuw plaatsvonden. Door een wonder is de Koekamp in de
bleef dit terrein met hertenkamp een onaangeroerde constante.

starre opstelling, omdat overleg tegenwoor-

Door: Joost S.H. Gieskes

Tweede Wereldoorlog van kaalkap gespaard gebleven. Door de eeuwen heen

dig toch steeds meer gemeengoed is. Daar zijn
De oorspronkelijke maquette
van het Julianaplein, waarbij de verbinding met de
Koekamp nog direct met
een padenplan aansluiting had.Dat padenplan is
later niet doorgegaan.

het groen van de Koekamp aan de kant van de
Bezuidenhoutseweg of dat het een initiatief
was van de ontwerper. Hoe dan ook, er werd een
nieuw fietspad door het groen getekend. Om
daarvoor ruimte te maken moest volgens de

O

er nu niet meer toe. Een meerderheid van de
gemeenteraad ondersteunt het ontwerp van de
gemeente, dat staat inmiddels vast. Een paar
partijen met ‘groen’ in hun blazoen steunden

Koekamp worden afgegraven en de waterloop

City Tower, tezamen ‘De Groep’ genaamd, heb-

de Utrechtse baan naar het Haagse Bos. De bar-

De conclusie is dat De Groep de morele win-

verlegd.

ben zich daarop verenigd om gemeenschappe-

rière Bezuidenhoutseweg werd niet opgelost.

naar is met hun redelijk alternatief, waar de

lijk te protesteren.

Helaas stuitte het alternatief op een muur van

gemeente de verliezer genoemd mag worden

Omwonenden, groenverenigingen en ook de

De Groep heeft zich in het ontwikkelingspro-

harde weerstand bij de gemeente en Staatsbos-

door gebruik van het machtswoord.

Fietsersbond waren allerminst ingenomen met

ces pragmatisch opgesteld, in het besef dat dit

beheer. We werden verrast door een welhaast

De Groep zal zich er met opgeheven hoofd bij

dit plan. Er was geen noodzaak voor - verbre-

fietspad niet meer was terug te draaien. In het

regenteske houding. Vrijwel geen van onze

neer moeten leggen. Ze zullen het project met

ding van het bestaande fietspad zou immers

verloop heeft De Groep echter concessie op

voorstellen of aanpassingen werd overgeno-

een kritische maar ook positieve en construc-

ruim voldoende zijn - maar bovendien worden

concessie moeten doen.

men. Op ons simpele alternatief werd alleen

tieve instelling blijven volgen en begeleiden. Er

stukken grond afgegraven ten koste van bomen

Maar tegelijk heeft De Groep een uiterst simpel

maar kritiek gegeven. SBB noemde de afgraving

zit heel wat expertise in De Groepu

en het water verlegd. Daarbij wordt de historie

maar effectief alternatief aangeboden aan de

van het terrein geweld aangedaan en dat stuit

gemeente, waardoor afgraving en verlegging

mstreeks 1839 ontwierp de beroemde

plaatsen van twee torenflats op het Koningin

op grote bezwaren uit de bevolking. Volgens

van het water niet nodig was en de historie van

landschapsarchitect Johan David

Julianaplein. Onder het plein moet een grote

hen zouden de ontwerpers juist respect moe-

Zocher werd gerespecteerd. Daarmee was het

Zocher jr. een fraaie waterpartij inclu-

openbare fietsenstalling komen. Het restant

ten hebben voor de historische aanleg en vanuit

plan ook meteen een stuk goedkoper!

sief een wandelpad rondom het terrein. Op een

van het plein moet een groene inrichting krij-

dat uitgangspunt moeten bestuderen hoe dat

ingreep aan de stadsrand na – de Koningstunnel

gen die volgens wens zoveel mogelijk aan moet

fietspad door het groen vormgegeven kan wor-

Dit alternatief bestond uit het verleggen van

– bleef de Koekamp daarna vrijwel onveranderd.

sluiten op de Koekamp. Alleen de Bezuiden-

den. Dat respect was er niet; het omgekeerde

het geprojecteerde fietspad over een lengte

Het is een van de groene kroonjuwelen van de

houtseweg vormt hier een barrière.

gebeurt: men wilde gewoon ruimte maken!

van circa 60 meter. Dat was alles. Het gehele

kantoor en werkschuren.

Het is niet bekend of het stadsbestuur aan de

Een groot aantal organisaties, te weten: AVN,

stand. Inclusief een aansluiting van het fietspad

Rond de jaarwisseling van 2016/2017 ontwik-

ontwerper van het groen op het KJ-plein de

KNNV, Fietsersbond, Bewoners rond het Plein,

door een bosje van Staatsbosbeheer (SBB), aan-

kelde de gemeente Den Haag een plan tot het

eis stelde tot de aanleg van een fietspad door

Wijkberaad Bezuidenhout, Bewonersvereniging

sluiting gevend op de verbrede overkluizing van

plan van de gemeente bleef daarmee verder in

stad. Staatsbosbeheer heeft er een regionaal

6

dat het ditmaal niet mocht lukken? Het doet

ons alternatief.

ontwerpers een stuk grond van de historische

Het oude plan van
J.D. Zocher uit 1839

voorbeelden van! Wat er de oorzaak van was

Haagwinde | maart 2019

Het schetsontwerp
van De Groep waarin
aangegeven hoe met
een kleine omlegging
van het fietspad, de
Koekamp niet hoeft te
worden afgegraven.
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Projectidee bewoners

Bijenreservaat voor park Marlot

Om de achteruitgang van wilde bijen en

Al enige jaren volg ik de wilde bijen in park Marlot. Hoewel het park vol-

een kruidige vegetatie, het onderhoud is gericht op

biedt zowel beschutting voor vogels in de winter als

andere bestuivers tot staan te brengen,

verschraling. De beplanting wordt niet alleen open

broedgelegenheid voor insecten, die graag in riet nes-

is de provincie Zuid-Holland, na een pilot

gehouden door betreding en onderhoud door vrijwil-

telen. Voorwaarde is dat het riet mag blijven staan.

op de Heinekenlocatie in Zoeterwoude,

ligers maar ook door het inzaaien van parasietplanten

Op de oost- en zuidhelling wordt een bloemenmix

een project ‘Groene Cirkels Bijenland-

et gedeelte tussen het klassieke park Mar-

als grote ratelaar. De bodem van dit deel van Marlot is

ingezaaid. Het beheer is gericht op verarming, waar-

schap’ gestart. Door overhoekjes en ber-

lot en het vogelreservaat ‘Lithoraal’ ziet

zanderig, uitstekend materiaal om een broedplaats te

bij het maaisel moet worden afgevoerd. Zeker in de

men in het landschap aantrekkelijk in

Tekst en illustraties: Hans van Helden

doende voedsel biedt, houden de bijen zich voornamelijk op in de buurt van
de Benoordenhoutse- en de Bezuidenhoutseweg. De reden hiervoor is waarschijnlijk het ontbreken van broedgelegenheid. De zonbeschenen bermen van
beide wegen bieden daarvoor meer mogelijkheden dan het donkere park.
Anders dan honingbijen is het vliegbereik van wilde bijen beperkt tot enkele
honderden meters en kiezen zij nestruimte in de nabijheid van voedsel. Het
park zelf is te koel en te vochtig om te nestelen. Daar zou een aanvulling op
moeten komen.

H

er verwaarloosd uit. Hier groeit overdadig

realiseren. Het gat dat door ontgraving ontstaat, dient

beginfase, als de grond nog rijk is, kan het nodig zijn de

te richten wordt een insectenvriendelijk

brandnetel en er staan veel bomen van slechte kwa-

als amfibieënpoel. Het ligt vrij van de sloot zodat het

beplanting op de zonnige hellingen door vrijwilligers

netwerk met voedsel- en nestgelegen-

liteit, voornamelijk elzen, populieren en een enkele es.

milieu niet wordt verstoord door bemesting van het

te laten uitdunnen. Het publiek loopt geen risico: soli-

heid gecreëerd. Het zou mooi zijn als de

De belevingswaarde is gering. Tussen de brandnetels

naastgelegen weiland. Er komt geen hoog opgaande

taire wilde bijen leggen geen grote honingvoorraden

gemeente Den Haag zich hierbij aansluit.

houden zich weinig insecten en vogels op. Slechts een

beplanting nabij de poel, waardoor het water goed kan

aan, zij zien mensen niet als een bedreiging en zul-

enkele wandelaar glibbert over de modderige paden

opwarmen. De noord- en westhelling kunnen worden

len elke confrontatie uit de weg gaan. Het zou aardig

achter de hond aan. Hier zou een bijenreservaat

beplant met hoog opgaande bomen en heesters. Een

zijn als bij de poel een informatiebord kan worden

gemaakt kunnen worden.

mengsel van wegedoorn, meidoorn, sleedoorn, Gel-

geplaatst.  

Inrichting van een bijenreservaat
A

Klassieke Park Marlot

sloot

Paddenpoel

B

Conclusie

siteit te vergroten, maar ook om de belevingswaarde

telen, zeker als in de directe omgeving veel insecten

zich in het gebied gaan vestigen, maar er voor de

van het park te verbeteren. Dit wordt bereikt door het

te vinden zijn.  

bezoekers ook meer te beleven is in het park. Een moei-

de beplanting, de insecten en de vogels. Anders dan bij

fiets/voetpad

ting, de bloemen trekken ook bijen en andere insecten.
Vogels houden van deze doornige heesters om te nes-

koel, droog en nat. De biodiversiteit komt dan terug in
Bijenbroedheuvel

derse roos en Spaanse aak biedt niet alleen beschut-

Een bijenreservaat dient niet alleen om de biodiver-

aanbrengen van afwisseling in hoog en laag, warm en
Boom op hoek
mag blijven staan
op een eilandje

Project Groene Cirkels

Rietkraag voor vogels en insecten

Uiteindelijk is het de bedoeling dat niet alleen bijen

lijk toegankelijk gedeelte wordt fraaier en toegankelijker terwijl de aanwezigheid van vlinders, libellen en

De smalle sloot tussen het weiland en het bijenreser-

vogels bijdragen aan de belevingswaarde. Vanwege de

een vogelreservaat, waar rust een belangrijke factor is,

vaat wordt verbreed, met geleidelijk oplopende oevers.

bijzondere ligging, precies op de grens van een oude

levert betreding in een bijenreservaat juist gewenste

Het is de bedoeling dat zich een kraag riet tussen de

strandwal en veen is het een gebiedje met heel veel

effecten op. Door deze afwisseling wordt het gehele

heuvel en het weiland kan ontwikkelen. Een rietkraag

mogelijkheden voor natuur en recreatieu

Foto’s onder:
Drie soorten wilde bijen:
1 Rosse metselbijen
2 Zwart-bronzen zandbij
3 Wollig gitje

gebiedje aantrekkelijker voor een breed publiek.
De meeste solitaire bijen broeden in een holletje in

Littoraal

Sloot tussen het weiland en
broedheuvel wordt verbreed,
om ruimte te creëren voor
een rietkraag.
Korfbalvereniging

sloot

8

Tekening:
Het terrein tussen
park Marlot en het
vogelrustgebied
‘Lithoraal’ is uitstekend geschikt voor
de aanleg van een
bijenreservaat.

de grond. Deze grond mag niet te vochtig zijn, de
zon moet de grond kunnen verwarmen. Vaak kiezen
de bijen voor de overgang tussen een onverhard pad
en beplanting om te kunnen nestelen, vandaar dat
betreding gewenst is. Hiertoe wordt een 2-3 meter
hoge heuvel opgeworpen, met een zonnige helling
op het oosten en het zuiden. Deze hellingen krijgen

Haagwinde | maart 2019
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Crisis in de biodiversiteit!
…………….zijn er oplossingen?
Enkele headlines uit het afgelopen jaar:
- biomassa aan insecten in 27 jaar tijd met 75% afgenomen;
- smeltproces gletsjers accelereert;
- wereldwijd wordt één op de acht vogelsoorten in zijn voortbestaan bedreigd.

Tekst: Adri Remeeus
Tekeningen: Jaap Lemstra

E

voor vlinders en bijen, die tijdens hun leven afhankelijk

Nationaal

De landelijke politiek moet uiteraard een breed

zijn van die nectarbronnen. Ook de bladetende rupsen

spectrum voor zich hebben, maar het accent ligt nu

lijden eronder. De door stikstof verruigde en verdichte

nog wel sterk op korte-termijn economische winst-

vegetatie geeft namelijk:

belangen. Een ontwikkeling naar een op brede leest

- een slechte kwaliteit voedsel voor de rupsen;

geschoeide langetermijnvisie is noodzakelijk. Te

- een (in weerwil van de klimaatopwarming) voor rup-

vaak wordt ‘groen’ nog als kostenpost gezien, terwijl

sen te sterk afgekoeld microklimaat.

‘groen’ ook een winstgenerator kan zijn.Er zijn echter

Klimaatverandering

wel degelijk enkele positieve, op (verdere) uitvoering
wachtende ontwikkelingen te melden. Zo werkt een

Dat vogel- en vlindersoorten hun areaal opschuiven is

breed samenwerkingsverband van onderzoekers, boe-

en landelijke krant meldde in oktober 2017:

gemaaide turbograslanden. Ter illustratie: sinds 1992 is

een bekend gegeven. Denk aan de fraai gekleurde bij-

renorganisaties, bedrijfsleven en natuurorganisaties

“insecten krijg je dus ook stuk”. In het verlengde

het aantal dagvlinders met 42% afgenomen.

eneter, een vogel die vanuit Zuid-Europa in toenemend

aan een “Deltaplan Biodiversiteitsherstel”. Daarnaast

aantal in Nederland opduikt. Wel moet bedacht wor-

is er de door onze Minister van Landbouw (Carola

hiervan probeer ik in hoofdlijnen de situatie in

Nederland te beschouwen. Natuurlijk kan dit alles

Versnippering landschap

den dat vegetatiestructuren en voedselbronnen niet

Schouten) ontwikkelde visie over kringlooplandbouw.

De ontwikkeling in de landbouw, met een aandeel

met de snelheid van een vogel kunnen meeverhuizen,

De landelijke Tuinbouworganisatie, boeren en natuur-

wikkelingen als klimaatverandering. Ik besteed vooral

van 64% van het grondgebruik in Nederland, heeft in

enkele invasieve soorten zoals bezemkruid daargela-

beschermingsorganisaties zijn nu aan zet.

aandacht aan onze vogels en insecten, met name dag-

belangrijke mate bijgedragen aan deze versnippering.

ten. De mogelijkheden die vogels en vlinders hebben

Welke rol kunnen wij spelen dan wel moeten wij spe-

vlinders. Welke problemen ervaren zij en welke oplos-

Wist u dat bijna een zevende deel van Nederland bin-

om ‘mee te liften’ met de klimaatopwarming leidt dus

len in Den Haag en omgeving? Bedenk dat veel succes-

singen kunnen wij bieden. Het probleem is serieus;

nen 30 meter van een maisakker ligt?

niet per definitie tot een grotere verspreiding, zekere

sen, ook landelijke, kleinschalig beginnen.

75% minder insecten betekent ook 75% minder voedsel

Deze versnippering leidt ertoe dat natuurgebieden

niet als hun brongebied ongeschikt wordt.

In hoofdlijnen komt onze rol neer op:

voor onder meer weidevogels. En, zonder insecten ook

van elkaar geïsoleerd raken. Het gevolg daarvan is dat

Al met al mag de conclusie toch wel zijn dat de indus-

- bewaking van de intrinsieke kwaliteit van het land-

geen landbouw.

diersoorten die van nature weinig mobiel zijn eiland-

trialisatie van de landbouw, gericht op maximalisatie

schap (groen is meer dan alleen maar een kleur);

populaties gaan vormen. Dat betreft vooral vlinders.

van de productie zonder oog voor ecologische relaties,

- versnippering van groene structuren voorkómen;

Een aantal vlindersoorten is immers niet in staat grote

funest is voor de diversiteit van vogel- en vlindersoor-

- ecologische verbindingen borgen;

afstanden over ongeschikt terrein af te leggen.

ten en waarschijnlijk voor de biodiversiteit als geheel.

- stimuleren en borgen van een kwalitatief groen-

Vlinders ervaren bovendien de belasting van gewas-

blauwe dooradering;

beschermingsmiddelen. Maar, zijn er (bijdragen aan)

- natuurinclusief bouwen ‘dwingender’ maken, dus

De overmaat aan stikstof is in Nederland na 1950 expo-

oplossingen denkbaar? Ja zeker!

meer dan alleen maar een nestkast.

kunnen vinden. De weinige jongen die overblijven heb-

nentieel toegenomen, vooral door mestoverschotten

Er ligt een belangrijke rol voor de wereldpolitiek. De

Voor de AVN is onze leefomgeving al heel lang een

ben een grote kans om weggemaaid of, verzwakt als

vanuit de landbouw. Een aantal agressieve planten-

ontwikkeling, laat staan de uitvoering, van klimaatak-

warm aandachtspunt. En bedenk, de mens is onder-

ze al zijn, opgegeten te worden. Insecten verdwijnen

soorten weet te profiteren van die overdaad aan stik-

koorden gaat echter stroperig. De vraag blijft of van

deel van de ecologische omgeving, dus ieder kan als

op hun beurt, omdat kruiden en bloemen amper kans

stof. Die overwoekering gaat veelal ten koste van een

wereldleiders als Trump (VS) en Bolsonaro (Brazilië)

individu bijdragen die leefwereld voor ‘mens en dier’

krijgen om te groeien in de zwaar bemeste en frequent

groot aantal kwetsbare stikstof-mijdende bloemen

veel stuwende kracht uitgaat.

tot een duurzame te makenu

niet worden losgezien van wereldomvattende ont-

Landbouw

Uit diverse onderzoeken blijkt dat vooral in het agrarische land de biodiversiteit in zwaar weer zit. Kwetsbare
weidevogels als grutto en veldleeuwerik verdwijnen
in snel tempo omdat hun jongen geen insecten meer

10

en kruiden. Dat heeft op zijn beurt nadelige gevolgen

Stikstofbelasting
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Historie

Boomverplanting Utrechtsebaan
In 1973 onderging het stedelijk landschap van Den Haag een ingrijpende verandering. Het toenemende verkeer maakte de aanleg van een goede invalsweg noodzakelijk. Vanuit Voorburg werd de Utrechtsebaan doorgetrokken en
in Den Haag aangesloten op de Zuid-Hollandlaan. Het was onvermijdelijk dat
daarvoor een kloof dwars door het Haagse Bos werd geslagen.
Tekst en foto’s:
J’ørn Copijn

In 1973 kregen de gebroeders Copijn uit Groenekan opdracht van Staatsbosbeheer om zoveel mogelijk mooie bomen uit het Haagse Bos te
verplanten naar de Koekamp. Boomverzorging stond nog in de kinderschoenen en er waren weinig bedrijven die deze klus konden klaren. Met
behulp van een kleine graafmachine en een kraan werden gedurende 2,5
maand vele eiken en beuken verplant naar de Koekamp en Hertenkamp.
Een enorm karwei waar de mannen van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds
laat mee bezig waren. De Hertenkamp leverde nog een kleine anekdote
op, want toen ze daar de eerste bomen hadden neergezet, dacht niemand eraan om het hek te controleren dat
de herten op afstand hield. ‘s Nachts waren de dieren
uitgebroken en hadden alle bast van de nieuwe bomen
afgevreten. De stammen zijn in allerijl van top tot teen

Klein PH-nieuws
Haagse Bos

Project Hitte-Eiland

Het AVN-project Hitte-

zijn weer ingeplant. WelDe kapvlaktes van het Haagse Bos
l dat voorhanden was,
iswaar met het kleinste plantmateriaa
behoorlijk formaat
een
tot
maar binnen een paar jaar zal dat
lant van dit bosplantsoen
doorgroeien. Voordeel van de aanp
aanslaat. Nadeel is dat er
is dat het plantmateriaal makkelijk
moet plaatsvinden omdat
binen vijf jaar weer een dunning
ien. Het is een afweging
de bomen dan te dicht op elkaar groe
rtiment dat nu is aangedie SBB gemaakt heeft. Het asso
en (douglas en fijnspar)
plant bestaat voor 10% uit naaldbom
d in enkele kavels en zeer
Die staan echter wel geconcentreer
als reden voor de kap
SBB
dicht opeen. Spijtig blijft het dat
nbomen aan de essentaknog steeds aangeeft dat alle esse
van de AVN hebben dat
ziekte leden. De boomdeskundigen
eden en dat bleek peronderzocht tijdens de kapwerkzaamh
gevend dat er binhoop
het
tinent niet waar. Desondanks is
weer een jonge
bos
in het
nen enkele jaren op veel plekken
biodiversiteit en het trekt
vegetatie opschiet. Goed voor de

Eiland Haegsch Hof is afg
elopen
december opgeleverd en
het boekje is inmiddels
binnen
de gemeente enthousia
st ontvangen. Stadsdeel
-wethouder Bert van Alphen
heeft een exemplaar ont
vangen
en was zeer onder de
indruk van het resultaat
. Tevens
was hij diep doordrong
en van de noodzaak van
vergroening voor deze buurt. Ein
d februari heeft een del
egatie
uit de wijk, samen met
de AVN aan tafel gezete
n bij de
stadsdeeldirecteur om
mogelijkheden te bes
preken
voor uitvoering van de
projecten. Voor het pla
nten van
extra bomen zou budget
beschikbaar zijn, maar
eerst
moeten alle projectide
eën nader geanalyseerd
worden.
Wordt vervolgdu

heel veel vogels aanu

ingesmeerd met lakbalsem en wonder boven wonder
hebben ze het allemaal overleefd.

Uitgelopen paden in parken

Een plombe uit 1972

Wie regelmatig in de Haagse park
en loopt, merkt dat er veel uitge
sleten paden zijn die
steeds breder worden omdat tijde
ns de wandeling de hoeken worden
afgesneden. Vooral in
de historische buitenplaatsen valt
dit op. Daar zou aandacht voor moe
ten zijn. De AVN wil
daarom een project starten om de
wandelaar op een vriendelijke man
ier binnen de paden
te houden. Als uitgesleten hoeken
en bochten een kleine kunstmatige
begrenzing krijgen en
daarbinnen een aangepast bloemen
mengsel wordt gezaaid, dan is de
oplossing dichtbij en
de bloeiende kruiden helpen mee
aan het verrijken van de biodivers
iteit. Wordt vervolgdu

In de Koekamp stond een eik met oorlogsschade. Een
brede scheur in de bast had rot in de stam veroorzaakt.
Een Duitse methode om dit soort schade te herstellen
was toen de ‘plombe’. De rotte delen werden verwijderd en de stam afgedicht met ter plaatse op maat
gemaakte cementblokken waar overheen het callus
van de bast weer kon dichtgroeien. Het is de enige
boom in Nederland die zo is behandeld. Hij heeft het
prima overleefd, maar is in 2017 toch gekaptu

12
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Groene woonwijken in Wateringseveld
Bij de plannen voor nieuwe wijken heeft de AVN reeds in een vroeg stadium
aandacht voor de groene omgeving gevraagd. Het gaat dan met name om
ecologische oeveraanleg en brede ecologische verbindingszones. In de nieuwe
bestemmingsplannen voor Wateringseveld Noord is daar zoveel mogelijk

Door: Caroline de Jong

rekening mee gehouden.

N

a het vaststellen van de Structuurvisie voor
Den Haag in 2005 werd onder leiding van
toenmalig wethouder Norder een negental

De huidige situatie van de bouwlocatie.
Op deze plek lag decennialang het particuliere volkstuincomplex Haagse Lente.
De bomen die er nu nog staan worden
allemaal gekapt vanwege bodemverontreiniging.
Foto: Google Earth

Onlangs is er weer een nieuw bestemmingsplan vastgesteld, voor een deel van Wateringseveld Noord, de

masterplannen voor de stad gemaakt. Als AVN heb-

wijk ‘Haags Buiten’. Daar gaat gebouwd worden.

ben we ons indertijd sterk gemaakt voor het groen en

Mooi in dit plan is dat een extra brede ecologische

het handhaven van zo breed mogelijke ecologische

verbindingszone aan de kant van de Erasmusweg is

verbindingszones. Kort daarna brak de crisis uit en

aangewezen. Daarnaast komt er ook een groene zone

lagen de plannen lange tijd stil. Zo ook het masterplan

aan de andere kant van de wijk, bij de Carry van Brug-

Erasmusveld. Daarin staat dat het de ambitie van de

genhof.

Artist impression van
de nieuwe woonwijk
Bomen kappen en planten

getekende tuinen ook inderdaad groen worden

sloten op gas. Ze worden goed geïsoleerd, er

Jammer is ook, dat er meer dan duizend bomen

aangelegd. Maar daar heeft de projectontwik-

komen zonnepanelen, lucht-waterwarmtepom-

beide groene zones. Langs de Erasmuszone komt een

voor het bouwplan moeten worden omge-

kelaar iets op gevonden. Alle eengezinswonin-

pen en warmwaterterugwinning. Regenwater

wand van bebouwing die maar op één plaats is onder-

zaagd. In het recente verleden was dit een plek

gen krijgen ieder een tuin met twee bomen en

stroomt naar (groene) wadi’s. Groot enthousi-

broken. Langs de wegen haaks op de Erasmusweg zijn

met particuliere volkstuinen ‘De Haagse Lente’.

beukenhagen. In de koopovereenkomst staat

asme voor duurzaamheid is ook te vinden bij

slechts smalle groene zones. Wel zijn er iets verderop

Na onderzoek bleek dat de bodem vervuild was.

dat die absoluut moeten blijven staan. En de

een andere nieuwe wijk die aan de overkant van

In het kader van dit masterplan streden we destijds

verbindingen. De vraag is of het wel zo handig is om

Om die te saneren moest het terrein geheel leeg

kopers van de huizen krijgen in de verkoopbro-

de Leyweg (Proeftuin Erasmusveld) gebouwd

om onder andere volkstuinenvereniging Johannapark

de ecologische verbindingszone van de Erasmusweg te

worden gemaakt. Maar zowel de gemeente als

chure zes voorbeeldontwerpen voor groene tui-

gaat worden. Die wordt autoluw, circulair en

te behouden. De tuinen liggen namelijk in het ver-

ommuren met een lint van geschakelde woningen. De

de ontwikkelaar hebben beloofd dat er meer

nen meegeleverd.

natuurinclusief gebouwd. Daar wil men zelfs

lengde van de ecologische verbindingszone ‘Groene

zone moet immers zo breed mogelijk zijn. De verant-

bomen dan voordien terugkomen en ook een

assenkruis in Zuidwest’. In het bestemmingsplan uit

woordelijke ambtenaar van de gemeente antwoordde

flink aantal struiken.

2016 gebeurt dat ook inderdaad. Tevens wordt de eco-

desgevraagd, dat deze indeling noodzakelijk is om het

De bomen worden geplant in het openbaar

logische verbindingszone ‘Erasmuszone’ daarin vast-

verkeersgeluid voor de rest van de wijk tegen te hou-

gelegd, maar helaas niet overal breed genoeg.

den. Dat is een absolute voorwaarde.

gemeente is om het gebied in te richten als de meest
duurzame wijk van Nederland met een ‘groen/blauw

Wat beter had gekund is de groene aansluiting tussen

raamwerk’. Dat zijn ecologische verbindingszones die
belangrijke groengebieden met elkaar verbinden.

Verbindingszones worden gehandhaafd

14

Een groene wijk-met groene verbindingen

Duurzaamheid troef

energie gaan leveren. Voor die wijk moet nog
een bestemmingsplan worden geschreven. We

Volgens de ontwikkelaar wordt de wijk niet

kijken er met interesse naar uit. Het wordt nog

gebied, bijvoorbeeld langs het water. Het

alleen groen van buiten maar ook duurzaam van

een competitie: wie is de duurzaamste van het

bestemmingsplan kent geen regel dat de groen

binnen. De woningen worden niet meer aange-

hele land? u

Haagwinde | maart 2019

15

Oud en Nieuw Vredenoord

hernieuwde buitenplaatsen langs de Vliet

Foto rechts: 2018
De landschappelijke ontwikkeling
van Oud- en Nieuw Vredenoord is
vanuit de lucht goed te herkennen.
De tennisbaan van Nieuw Vredenoord
is inmiddels buiten gebruik en het
bos raakt steeds verder in verval.
Het park van Oud Vredenoord
is inmiddels gerenoveerd.
De waterretentiebekkens van het
Molenvlietpark worden gegraven.

Nieuw Vredenoord ligt aan de Vliet tussen de buitenplaatsen Oud Vredenoord en Hoornwijk.
De bossen maken deel uit van het Natuurnetwerk Nederland. Belangrijke natuur dus. Het was
dan ook even schrikken toen er een kapvergunning voor 463 bomen voorbij kwam. De Haagse
politiek diende direct raadsvragen in en er circuleerde een alarmerend persbericht.

Door: Annemarie Pannekoek

M

Vervallen en dichtgegroeid bos

Renovatie en bouwplannen

toch verschillende emailtjes rond die uit-

Het achterstallig onderhoud is daar nog veel

nen bekostigen zijn er plannen voor woning-

een liepen van alarmerend tot geruststellend. In zo’n

groter. Oorspronkelijke was dit een ovaal wei-

bouw met vijf villa’s en een groot landhuis op

geval is de enige goede insteek om eens in het veld te

landkavel dat de afgelopen tachtig jaar is volge-

het terrein. Alhoewel dit deel van de buiten-

gaan kijken naar de situatie. Hoe ligt het bos erbij en

groeid met opschot van essenbomen. In de jaren

plaats nooit echt landschappelijk is ingericht,

wat zijn de plannen?

zestig is er een strook met tennisbanen aange-

wil men er nu wel een landschapsstijl op los-

legd en werden er ook stallen voor paarden

laten die aansluit bij het ontwerp van Zocher

toegevoegd. De gebouwtjes zijn echter verval-

op Oud Vredenoord. Daarbij worden ook grote

Het moet gezegd dat een groter verschil in natuur-

len en de tennisbaan wordt niet meer gebruikt.

vijverpartijen gegraven. Niet alleen voor de

kwaliteit binnen één gebied nauwelijks voorstelbaar

Van de oorspronkelijke grote ovale molenweide

sierwaarde maar tevens als extra wateropvang

is. De twee kavels die oorspronkelijk onder de naam

is alleen nog een klein paardenweitje overgeble-

tijdens periodes met extreme neerslag. Zowel

Vredenoord tot één buitenplaats behoorden, zijn in

ven waar een paar pony’s rondlopen. De rest van

de vijver van Oud- als die van Nieuw Vredenoord

de vorige eeuw gesplitst en daarna verwaarloosd.

Nieuw Vredenoord is begroeid met essenbos in

worden dan aangesloten op het Molenvlietpark

Het deel Oud Vredenoord is enkele jaren geleden als

de eindfase. Het zijn voornamelijk hoge dunne

dat in het achterland van beide parken wordt

eerste door de nieuwe eigenaar weer in oude staat

boompjes met hele kleine kruinen. Dit bos is er

aangelegd. Vanuit historisch perspectief keken

hersteld. Na restauratie van het huis kwam onder de

slecht aan toe, temeer daar de essentaksterfte

de buitenplaatsen eeuwenlang uit op het veen-

verwilderde tuin het ontwerp van een negentiende-

flink heeft toegeslagen. De bodem is dichtge-

weidegebied dat tot aan Delft reikte. De laatste

eeuwse Engelse landschapstuin van Jan David Zocher

slempt en zuur, zonder kruidige vegetatie. Het

halve eeuw is dat landschap sterk verstedelijkt

sr. tevoorschijn. Deze tuin heeft een vijver die als twee

bos is zichzelf momenteel aan het doodgroeien

met snelwegen (A4), woonwijken en golfbanen.

druppels water op die van Oosterbeek lijkt, alleen in

omdat er te weinig licht op de bodem valt. Van

Sinds kort komt vlak achter Vredenoord ook de

iets kleiner formaat. Na forse ingrepen werd de tuin

hoge natuurwaarde en grote biodiversiteit is

Rotterdamse Baan boven de grond. Het overge-

in 2016 als herboren opgeleverd.

geen sprake.

eestal zijn we als AVN vrij nuchter in onze
benadering, maar in dit geval gingen er

Engelse landschapstuin

Foto links: 2004
Beide buitenplaatsen verkeren
nog in staat van achterstallig
onderhoud. Het bos is zeer dicht
begroeid en de vijver van Oud
Vredenoord is bijna overgroeid.
foto’s: Google Earth
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2004

Meer informatie op: http://www.monumentenzorgdenhaag.nl/sites/default/files/monument/
media/Jan%20Thijssenweg%2011%20-%2013%20Hist%20Onderzoek%20Buitenplaats.pdf

Nu is het deel Nieuw Vredenoord aan de beurt.
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Om de renovatie van de buitenplaats te kun-

Lees verder op pagina 18
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Plataan in de verdrukking
bleven snippertje agrarisch land is dan ook toe

beter voor amfibieën en eendenkuikens maar

aan een inpassing ten behoeve van klimaat-

kunnen ook makkelijker extra water bufferen als

adaptatie en recreatief gebruik. Er komt een

er een heftige bui valt. Een kruidenrijk, bloeiend

groene kapitaal in de stad. Maar de zorg voor die bomen ligt bij de eigenaar van de

groot waternatuurpark met vispaaiplaatsen,

en ecologisch beheerd grasland biedt voedsel

rietkragen, moerasplekken en wandelpaden. De

aan insecten en vlinders.

tuin en die heeft vaak geen budget of zelfs belang om de boom goed te verzorgen.

verbrede Molenvlietsloot kan dan tevens met

Om tegemoet te komen aan voldoende schuil-

kleine bootjes bevaren worden vanuit de Vliet.

en nestelgelegenheid zullen we voorstellen

Natuurinclusief

Kunnen we daar in de toekomst rekening mee houden?

I

om langs het Molenslootpad robuuste takkenrillen van het kaphout aan te leggen. Een

n het Haagse Statenkwartier staat een oude

bladeren alleen goed kunnen groeien als er

plataan in een zijtuin aan de Danckertstraat.

ook een gezond wortelgestel onder de grond

Deze boom heeft in de loop der jaren dank-

aanwezig is. Deze boom is zijn leven ca 80 jaar

baar gebruik gemaakt van de ruimte die hij had

geleden gestart in een open achtertuin waar

en kijkt nu met zijn kroon om de hoek van de

hij volop groeimogelijkheden had. In de loop

Als natuurbeschermingsorganisatie wil de

bijenwand voor inheemse bijensoorten en een

AVN nog wel aandacht gaan vragen voor extra

ijsvogelwand om de toenemende aantallen

natuurlijke elementen. We vinden dat de vij-

ijsvogels nestgelegenheid te bieden. Overhan-

veroevers niet allemaal hoog beschoeid moeten

gende elzentakken langs de brede sloten bieden

huizen de straat in. Groot, gezond en beeldbe-

der jaren is de tuin bestraat. Gezien het inge-

worden zoals dat in Zocherontwerpen gebruike-

schuil- en fourageergelegenheid voor eenden

palend.

drukte profiel van de tegels is er naast de boom

lijk is. Natuurvriendelijke oevers zijn niet alleen

en dodaarsen en als er toch gebouwd wordt,

Helaas wordt zijn groeiruimte binnenkort flink

ook geparkeerd. Eigenlijk is het een wonder dat

kunnen speciale nestkasten voor gierzwaluwen

ingeperkt omdat het gemeentelijk beleid ste-

deze boom nog zo gezond is, want het wortel-

en vleermuizen makkelijk onder de dakrand

delijke verdichting toestaat en de open ruimte

pakket is nu voor een groot deel afgesloten van

verstopt worden. Het is maar een greep uit het

naast het buurpand binnenkort wordt volge-

beluchting en bewatering. Daarbij is de bodem

assortiment ‘natuurinclusief’ dat tegenwoordig

bouwd met een extra herenhuis. De voorberei-

tussen de wortels verdicht door het gewicht van

hoog op de wensenlijst van het college staat.

dingen zijn reeds in volle gang en zoals op de

de auto die erop stond.

We zullen dit wensenlijstje ook onder de aan-

foto te zien is, heeft de aannemer moeite om

Willen we deze boom een gezonde toekomst

de boom te ontwijken.

geven, dan zullen de wortels beschermd en

dacht van de gemeenteraadsfracties brengenu

Het oude bos van Nieuw Vredenoord is slecht ontwikkeld. Veel zieke
bomen en weinig biodiversiteit.
foto’s: Aletta de Ruiter
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Bomen in particuliere tuinen maken onderdeel uit van ons gemeenschappelijke

Tekst: Aletta de Ruiter
Foto: Caroline Gijsbers

Boven:
Het nieuwe inrichtingsplan voor Oud Vredenoord met zes villa’s en een landhuis. Het park
krijgt veel water om te voldoen aan de vraag
naar piekopvang tijdens hevige regenbuien.
Het verwaarloosde bos wordt vervangen
door bospercelen met nieuwe bomen. De ontsluiting van de achterste villa loopt via het
Molenvlietpad dat verder als wandelpad ontsluiting geeft op met Molenvlietwaterpark.
Tekening: gemeente Den Haag

gevoed moeten worden. Het advies is dan ook
Buurtbewoners maken zich zorgen over de toe-

om een grote open boomvoet te maken, de

komst en zelfs het voortbestaan van de boom.

bodem tussen de wortels, door middel van een

Ze hebben de projectontwikkelaar hierop aan-

lancet met perslucht, los te ploffen en tegelijk

gesproken en zelfs de rechter ingeschakeld.

voeding in de bodem te persen.

Inmiddels heeft een boomverzorgingsbedrijf

Indien er een nieuwe parkeerplaats wordt

een advies geschreven en daarin staat duidelijk

gemaakt dient er een kunstmatige wortelbrug

dat er naast beschermingsmaatregelen rondom

onder de tegels te worden gemaakt zodat er

de stam ook preventieve verzorging voor het

niet opnieuw bodemverdichting optreedt.

wortelgestel nodig is. Frappant genoeg wordt

Vanuit de gemeente zou dit soort advies eigen-

er vaak vergeten dat een boom niet alleen

lijk als voorwaarde in de omgevingsvergunning

bovengronds groeit, maar dat stam, kroon en

moeten worden meegenomenu
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De toverhazelaar
Een winterbloeier

Hoewel de toverhazelaar bij velen wel bekend is, blijkt er in onze bomenboeken nauwelijks of geen aandacht aan de plant te worden besteed. Wel
kom je de familienaam Hamamelidaceae tegen, maar dan word je verder
verwezen naar de Parrotia persica, de Perzische ijzerhoutboom. Daarbij maak
je meteen kennis met de aparte bladvorm van die familie. Dat is dus een goed
herkenningspunt. Merkwaardig genoeg wordt de Hamamelis zelf, de toverhazelaar, niet genoemd en besproken. Wellicht rekent men die tot de specifiek
gekweekte tuinplanten die niet in een bomenboek thuishoren.
Tekst en foto’s:
Jaap van Loenen

V

het takje omlaag buigen. Bewijzen daarvoor zijn niet

beschrijft hem als een van de meest buitengewone

bekend, maar tot ver in de 20e eeuw werd er geloof aan

houtachtige planten in Amerika. Niet in de laatste

gehecht. Mogelijk heeft dit ook tot de naam Witch-

plaats om de bijzondere wijze waarop ze het zaad ver-

hazel geleid. Overigens verwondert de schrijver zich

spreiden. Als het zaad rijp is, opent zich langzaam de

erover dat men in zijn tijd (het boek kwam uit in 1942)

houtachtige vruchtdoos. Vervolgens klinkt een luide

aan zoiets nog kon geloven. Hij nodigt de lezers van

snap en wordt het glanzend zwarte zaadje als uit een

zijn boek dan ook uit met bewijzen te komen. Hoe dit

katapult over een flinke afstand van de moederstruik

ook zij, de verhalen bestaan nog steeds en ook het

weggeschoten. Soms tot tien meter ver. Amerikanen

tegendeel is niet bewezen. Je weet dus maar nooit.

eel in ons land aanwezige toverhazelaars zijn

veel op elkaar en zijn op afstand bijna niet te onder-

die hiermee bekend zijn, snijden wel eens een twijgje

geënt. Meestal op de stam van een Ameri-

scheiden. De ijzerhoutboom bloeit in de zelfde periode

met bijna rijpe zaadjes af en plaatsen dat in een vaasje

Geneeskracht

kaanse soort (Hamamelis virginiana) die al

en op de zelfde wijze. De bloempjes daarvan zijn echter

in de woonkamer om dat verschijnsel van dichtbij mee

in 1736 naar Europa werd gehaald en dus ook bij ons

purperrood en wat kleiner. Overigens bestaan er ook

te maken.

bekend met de plant. Ze gebruikten aftreksels van de

bekend werd. Sinds 1935 is er veel geëxperimenteerd

toverhazelaars met rode bloemetjes.

Wij kennen een soortgelijke reactie in het klein bij de

bladeren en tot poeder gewreven bast als geneesmid-

met kruisingen van o.a. de Japanse Hamamelis japo-

De naam toverhazelaar is waarschijnlijk afgeleid van

springzaadjes van de balsemien. Het zaaddoosje daar-

delen voor het behandelen van huidaandoeningen,

nica en de Chinese Hamamelis mollis. Dit leidde tot

de Engelse: ‘Witch-hazel’. In feite is dat een verbaste-

van moet echter wel even worden aangeraakt. Tussen

brandwonden en diverse kwalen. Bij ons worden pro-

heel wat verschillende cultivars. De Japanse doet het

ring van ‘Wych-hazel’ dat verwees naar de buigzaam-

je vingers lijkt het dan te exploderen. Zonder die aan-

ducten van de toverhazelaar toegepast in de alterna-

hier overigens goed en wordt nogal eens aangeplant.

heid van de twijgen. Het had dus niets met toveren te

raking reageert het pas veel later. Hoogst merkwaar-

tieve geneeskunde, o.a. tegen spataderen. Ze zijn daar

In het wild zal je de toverhazelaar echter niet aantref-

maken. Zo kent men daar ook een Wych-elm (Ulmus

dig is wel, dat er zoveel energie voor dat wegschieten

bekend onder de Latijnse naam Hamamelis.

fen, echter wel in onze tuinen en parken. De bijzonder

scabra) bij ons bekend als berg-iep of ruwe iep.

in zo’n vruchtje kan worden opgeslagen.

In onze parken is de toverhazelaar niet vaak te vinden.

Meer bekend in Amerika

Wichelroede

In het verleden werden er ook magische krachten

aan in het landsdeel Japan van het park. De parkbe-

vroege bloei, soms al in januari, en de prachtige kleuren
van de bladeren in de herfst geven daar aanleiding toe.

De bloeiwijze
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van de US en Canada in het wild voorkomt. Dr. Harlow

In een Amerikaans bomenboek van Dr. William M. Har-

De oorspronkelijke bewoners van de Amerika waren al

Wel staan er mooie exemplaren van de Hamamelis
japonica in het Zuiderpark in Den Haag. Je treft hem

low: ‘Trees of the eastern and central United States

aan de struik toegedacht. Met een zorgvuldig afge-

heerders zijn er maar wat trots op. Verrassend genoeg

De bloei van de toverhazelaar valt bijna samen met

and Canada’ vond ik wel een heel verhaal over de

sneden vorkvormig twijgje balancerend tussen duim

vond ik ooit een mooi exemplaar in het pinetum Blij-

die van de gele kornoelje. De gele bloemetjes, die al

struik, die soms ook tot kleine boom uitgroeit. Het

en vingers meende men ondergrondse wateraders

denstein te Hilversum waar hij vol in bloei stond. Je

verschijnen lang voordat de bladeren uitlopen, lijken

betreft hier de Hamamelis virginiana, die in het oosten

te kunnen lokaliseren. Bij aanwezigheid daarvan zou

moet het dus maar net treffenu
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Contactgegevens

Bestuur

Portefeuillehouders AVN

Algemene Ledenvergadering
Op zaterdag 13 april organiseert de AVN haar jaarlijkse

Het jaarverslag 2018 is

vanaf 15 maart digitaal
beschikbaar op www.
avn.nl/jaarverslagen
Indien u naar de ALV

komt i.v.m. de catering
graag even opgeven

Ledenwerving

bij info@avn.nl

De Bergkerk

maar heeft afgelopen 7 jaar een sabbatical genomen

Daal en Bergselaan 50 A

om zijn promotie te kunnen afronden. Nu die enorme

2565 AE Den Haag

klus bijna geklaard is, wil hij graag opnieuw aansluiten

Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar.

bij de AVN om zijn natuurhart te laten spreken voor

De vergadering begint om 10.30 uur tot 12.00 uur

de vereniging. Het is de bedoeling dat hij Jos Verhoeff

Tussen 12.00 en 13.00 uur serveren we een lunch

gaat opvolgen als voorzitter.

Caroline Boonstra

Caroline heeft zich aangemeld als opvolger van Frits
van den Boogaard die na 11 jaar penningmeesterschap
het stokje graag wil overgeven. Caroline is zeer bekend

kaart gebracht. Het resultaat is een prachtig boek vol

met boekhouding en financiële zaken, dus heten we

wetenswaardigheden dat op elke pagina zeer toegan-

haar van harte welkom.

Leijenburg e.o.

Caroline de Jong-Boon
Jos Verhoeff

Fer von der Assen
André Smit

Tim den Outer

Als intensief vogelaar en betrokken natuurliefhebber
wil Tim graag van nabij meemaken hoe natuurbe-

verkrijgbaaru

scherming in de stad werkt. Van harte welkomu

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

Helpt u ons aan een nieuw lid?
O heer O mevr.

Adres

070 - 35 84 200
070 - 32 80 392
06 - 21 87 38 57
071 - 53 14 199

070 - 36 84 501

radjahnd@kpnmail.nl
caroline@avn.nl

gies.bott@hetnet.nl
jos@cerium.nl

vdassen@ziggo.nl

alc.smit@gmail.com

Duinoord

Westbroekpark, Scheveningse Bosjes
Benoordenhout

Kijkduin, Scheveningen haven
Duivenvoorde corridor

Westduinpark, Meer en Bos e.o.

079 - 31 63 631

bergit@bergit.nl

Zoetermeer, Buytenpark

Peter Hegi

06 - 20 65 46 87

hegi@avn.nl

Laak en Rijswijk

Marian Langeveld
Jeannine Engels
Adri Remeeus
Bas Steenks

Reinder de Boer

070 - 40 65 169
0174 - 21 37 28

070 - 381 59 06

06 - 28 79 65 18
06 - 19 54 95 18

06 - 40 25 30 36

marianlangeveld@gmail.com
engelsjea@planet.nl
aremeeus@ziggo.nl

b.steenks@outlook.com
eeltje1955@gmail.com
Lars@avn.nl

06 - 10 31 13 07

r.e.deboer@web.de

Jos Verhoeff

06 - 21 87 38 57

jos@avn.nl

Els Fischer

06 - 55 78 45 81

elsfischer@ziggo.nl

Aletta de Ruiter

06 - 44 98 54 56

aletta@avn.nl

Frits van den Boogaard
Lid:
Caroline de Jong-Boon

070 - 38 53 237

penningmeester@avn.nl

070 - 35 84 200

caroline@avn.nl

Loosduinen

Kustgebied Zuid Den Haag
Wassenaar, Mariahoeve
Coördinator Bomen
Uithof

Bomen- en Heesterbuurt
Verversingskanaal e.o.

Bestuur AVN
Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester

Adri Remeeus

Hans van Proosdij

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

070 - 34 50 280

Leon van den Berg

Vicevoorzitter:

vinden zijn. Het boek is op de ALV met flinke korting

Naam

arnimvanoorschot@live.nl

Lars Nanninga

gehele duinkust van Cadzand tot Rottummeroog in

een gratis app op uw mobiele telefoon makkelijk te

070 - 39 13 821

Cor van Gaans

king van tientallen vrijwilligers bijzondere flora van de

kaders met hotspotwandelingen die met behulp van

Arnim van Oorschot

Terug van weggeweest. Leden die al langer lid zijn
klinken. Dick is jarenlang actief bestuurslid geweest

kelijk is met foto’s, kaartjes en tekeningen. Ook veel

Bewonersprojecten, Oostduinen

Joost Gieskes

Dick Ooms

Plaats van samenkomst is:

Afgelopen twee jaar heeft deze auteur met medewer-

aletta@avn.nl

Kandidaat bestuursleden
van de AVN zal de naam Dick Ooms bekend in de oren

gave ‘Bloeiende Duinen’ door Rolf Roos.

06 - 44 98 54 56

Jaap van Loenen

ledenvergadering. Als lid bent u van harte welkom.

Vanaf 13.00 uur start een lezing over de recente uit-

Aletta de Ruiter

Kandidaat bestuursleden
Dick Ooms

Tim den Outer

Peter Huisman

In verband met de nieuwe wet op de privacy die
sinds 25 mei 2018 van kracht is, beperkt AVN zich
in het verwerken van persoonsgegevens. Om die
reden ontbreken voortaan de adresgegevens van
de bestuursleden op deze pagina.

070 - 381 59 06

aremeeus@ziggo.nl

06 - 38 14 86 64

Dick@avn.nl

voorkeur persoonlijk benaderen via de e-mail of

Boonstra@avn.nl

Het kantooradres van de AVN is:

06 - 53 33 40 21

Caroline Boonstra
Ledenadministratie

Nieuwe Privacyregeling AVG

070 - 35 58 293

hans@vanproosdij.net

Tim@avn.nl

Bestuursleden en Portefeuillehouders kunt u bij
telefonisch via het secretariaat 070-33 88 100

Badhuisstraat 175,

2584 HH Den Haag

ledenadministratie@avn.nl

Postcode/plaats

22

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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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) .

€ 39,50 incl. verzendkosten,

		

via

www.bloeiendeduinen.

nl

of
www.natuurmedia.nl

