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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.

‘De boerderij der dieren’ ?

E

r is reden voor zorg als het gaat om de ontwik-

stilte daar en zijn een visuele verstoring. Er staan er nu

kelingen op en langs het Haagse strand. Ons

20 ‘op proef’. Tegen de volgende twintig loopt nog een

bestuurslid Jos Verhoeff schrijft in zijn bij-

bezwaarprocedure vanwege omstreden economisch

drage in dit nummer van Haagwinde indringend over

ruimtebeslag. Maar de Strandnota spreekt al van een

bestemmingsplannen waarin hoogbouw onmiddel-

mogelijke uitbreiding vanaf 2021. Je zou verwachten

lijk grenzend aan het Westduinpark wordt mogelijk

dat een proef ook zou kunnen leiden tot de conclusie

gemaakt. Daarbij wordt op geen enkele manier reke-

dat de strandhuisjes ongewenst zijn, maar voor zover

ning gehouden met de natuurbelangen van dit Natura

wij weten doet de gemeente geen onderzoek naar de

2000 gebied, terwijl dat wel zou moeten.

effecten ervan op het karakter van dat deel van het

Ook de wildgroei aan commerciële activiteiten, die de

Zuiderstrand.

gemeente op het strand toestaat in delen waar het

De AVN zal samen met de zes organisaties achter de

tot nu toe altijd rustig was, is ons een doorn in het

campagne ‘Bescherm de kust’ de ontwikkelingen op en

oog. ‘Het strand is van iedereen’ luidt de titel van de

langs het Haagse strand kritisch volgen waar het gaat

Strandnota 2017-2022. Dat doet mij denken aan het

om ongewenste gevolgen voor natuur, rust en ruimte.

boek van George Orwell ‘De boerderij der dieren’,
waarin alle dieren gelijk zijn maar sommigen meer

Onlangs heeft de AVN met de directie van Maduro-

gelijk dan anderen.

dam een gesprek gehad over de door Madurodam
gewenste uitbreiding. Aan de hand van een presen-

De Strandnota geeft een typering van de verschillende

tatie over de waarden van het binnenduinbos werd

zones van het Haagse strand. Voor het Zuiderstrand

aandachtig naar de wederzijdse waarden en belangen

geldt dat het daar, met uitzondering van Kijkduin,

geluisterd. De AVN heeft duidelijk gemaakt waarom

gaat om de eigenschappen rust, natuur en stilte. De

het areaal bos zo groot mogelijk moet blijven.

gemeente zegt op deze ‘natuurlijke’ segmentatie voort

De huidige plannen van Madurodam zijn aanzien-

te willen bouwen en het specifieke karakter van de ver-

lijk minder ingrijpend dan de oorspronkelijke maar

schillende zones te willen versterken.

de plannen voldoen niet aan de door de gemeente

Maar nergens in de nota staan voornemens om rust,

gestelde randvoorwaarden en gaan nog steeds ten

natuur en stilte te versterken, integendeel het streven

koste van de natuur. De AVN vraagt Madurodam een

lijkt te zijn om overal meer menselijke activiteit te

compacter plan te maken, waarbij minder bos verloren

bevorderen. Een voorbeeld daarvan zijn de strandhuis-

gaat u

jes op het Zuiderstrand net ten noorden van de Zandmotor. Die zijn een duidelijke inbreuk op de rust en

Foto: Aletta de Ruiter
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Behoud het bos achter Madurodam !

Natuurkwaliteit slecht ingeschat

Tijdens een apart overleg hebben we die aan de direc-

De AVN heeft begrip voor de wens tot exploitatiever-

tie gepresenteerd en er op gewezen dat de natuur-

terzijde tussen Haringkade, Ver-Huellweg en Teldersweg. De gemeente, de bewonersor-

beteringen van het ministadje. Dat mag echter niet

kwaliteit van het bos wel degelijk zeer divers is en in

ganisaties en de AVN gaven als randvoorwaarde mee dat groen in kwantiteit en kwaliteit

ten koste gaan van de natuurkwaliteit van de omge-

de toekomst beslist niet mag teruglopen. Tijdens dat

ving. Er wordt nu vooral naar de technische en econo-

gesprek meldde directeur Joris van Dijk dat de plannen

mische haalbaarheid van het attractiepark gekeken.

al schetsmatig gereed zijn en dat het volgens hem niet

De natuurkwaliteit van het bos was in het ecologisch

mogelijk is om minder te annexeren dan nu gepland

onderzoek van Madurodam slecht ingeschat.

staat. Het verzoek van de AVN aan Madurodam is een

Eind 2015 maakte Madurodam kenbaar te willen uitbreiden in het hele bos aan de ach-

niet achteruit mag gaan en dat het achterliggende bos voor het publiek toegankelijk moet
blijven. Maar de planschets die nu klaar ligt, maakt teveel inbreuk op het bos.

Door: Aletta de Ruiter

H

compacter plan te maken, waarbij minder bos verloren
gaat.

De AVN heeft daarom een eigen onderzoek gedaan.

We hebben ook gepleit voor het behoud van rust

Plantenkenners van de KNNV en een ornitholoog van

en duisternis in het bos door de grens tussen bos

et achterliggende bos is onderdeel van de

intensiever gebruik (hondenuitlaat en joggers) zal zo’n

de HVB namen de moeite om uitgebreid te inventa-

en attractiepark goed dicht te zetten en zeker geen

stedelijke ecologische verbindingzone en

smalle groenstrook zich anders gaan ontwikkelen en

riseren. Daaruit kwam dat 36 vogelsoorten het bos

achteruitgangen naar het bos te maken. Het laatste

verbindt de natuur van de Scheveningse Bos-

zal er daardoor een intensiever beheer nodig zijn met

als hun habitat gebruiken, waarvan 33 soorten er ook

woord ligt straks bij de gemeenteraad. De AVN zal dan

jes met het Westbroekpark, de Nieuwe Scheveningse

betrekking tot schoonhouden en veiligheid. Uitkap van

nestelen. Er fourageren 3 soorten vleermuizen, verder

ook een intensieve lobby naar de politieke partijen op

Bosjes en uiteindelijk de Oostduinen (Meijendel). Het

dood hout, transparantie ondergroei en onderhoud

treffen we er mollen, woelmuizen, eekhoorns, egels,

touw zetten om de kwaliteit van het bos onder de aan-

in stand houden en zelfs versterken van die zone is

paden vormen de opvolgende verstoring. De bosge-

marters en zowel kikkers als padden.

dacht te brengen u

voor de AVN, maar ook in het gemeentelijk beleid, een

meenschap van het binnenduinbos verandert dan in

voorwaarde. Ook de aangrenzende wijkorganisaties

bospark/plantsoenstrook met een sterk teruglopende

hebben dit in hun uitgangspunten opgenomen.

biodiversiteit.

Voorstel tot restant 75 meter ?

Compensatiegroen heeft geen natuurwaarde

voorstel tot annexatie van het gehele achterliggende

dam op eigen terrein wil aanleggen. Ondanks behoud

bos teruggebracht tot een resterende bosstrook van ca

van solitaire bomen uit het bos zal hun ecologische

75 meter breedte tussen Ver-Huellweg en de uitbrei-

kwaliteit sterk devalueren omdat de samenhang met

ding van het attractiepark.

de naaste natuurlijke omgeving ontbreekt en er heel

De AVN heeft echter grote problemen met dit voorstel.

veel verstoring optreedt. Een eventueel nieuw aan te

Een overblijvende groenstrook van 75 meter betekent

leggen bosstrook langs de Haringkade biedt voorlopig

namelijk een versnippering en een enorme aanslag

geen natuurcompensatie voor het te verliezen areaal.

Foto linkerpagina:

op de rust en de robuustheid van het huidige binnen-

Allereerst is deze strook slechts een fractie van het

duinbos waardoor de ecologische kwaliteit sterk zal

oppervlak dat verloren gaat en in de tweede plaats

teruglopen.

ligt deze strook op het schaduwrijke noord-oosten en

Het onverharde pad evenwijdig aan de huidige achtergrens van Madurodam

Wat overblijft is een verstoorde bosstrook waar

langs een druk bereden fietspad waar de verstoring

Foto’s rechts:

geluidsoverlast van twee kanten in door dringt. Door

continu is.

De (meeste) vogels uit het bos
Foto’s: Bert Hoogerhoud

Na meerdere overleg-rondes heeft Madurodam het

4

Eigen natuuronderzoek

Kaart links:
Eerste schetsplan voor uitbreiding van Madurodam.
Hierbij gaat 1,6 ha van het
bos verloren. Te veel vindt de
AVN. De natuurkwaliteit van
het binnenduinbos zal sterk
afnemen. De rode lijn is de
huidige grens van Madurodam

Dit geldt trouwens ook voor het parkbos dat Maduro-

Meer informatie en de presentatie aan Madurodam vindt u op www.avn.nl

Bron: Madurodam

Haagwinde | september 2016

5

Central Park aan de Noordzee

Wie denkt op mooie dagen rustig in de duinen van het Westduinpark te kunnen wandelen komt
nu al bedrogen uit. Je wordt voortdurend achterna gezeten door auto’s, tractoren met aanhanger
en ander gemotoriseerd verkeer. Fietsers en wandelaars, maar vooral rolstoelen en scootmobielen moeten regelmatig in de kant duiken omdat er weer een ‘rechthebbende’ langs moet.

Kijkduin doet op een zomerse dag
niet onder voor Scheveningen Bad

A

Door: Jos Verhoeff

fgelopen twee jaar zijn er twee bestemmings-

De sessies werden begeleid door mediagetrainde pro-

plannen aangenomen die de randen van het

fessionals waar inhoudelijke opmerkingen niet aan

natuurgebied aan twee kanten tot aan de

waren besteed omdat het tenslotte om het proces

len worden gerealiseerd. De gemeente Den Haag doet

hoger staan dan eerst was gepland, zijn ze vanuit de

grens volbouwen.

ging. Jammer, want de belanghebbenden kwamen

daar stevig aan mee.

duinen goed zichtbaar.

•

Het Hotel Atlantic wordt verbouwd en mag vol-

massaal naar de bijeenkomsten. De slotbijeenkomst

gens het bestemmingsplan zo hoog worden als

werd echter een half uur voor aanvang afgeblazen.

In de strandnota staat ook niet hoe het rustige strand

De AVN pleit ervoor om de strandzones in te delen naar

rustig gehouden moet worden. Je zou mogen ver-

hun ligging en het beleid daar op af te stemmen. Dat

het huidige hoogste punt, met fors meer bebouwing aan de duinkant.

Nu ligt er een voorstel van B&W voor een nieuwe

wachten dat ondernemers op het rustige strand min-

wil zeggen dat in de enige zone die niet direct aan een

Aan de andere kant van het Westduinpark komt,

strandnota voor de periode tot en met 2022.

der mogen dan bijvoorbeeld in Scheveningen, maar

Natura 2000 gebied grenst, namelijk Scheveningen

ook pal tegen de duinrand, een blok van acht

Hierin wordt het Westduinpark de ‘natuurlijke longen’

dat vinden we nergens terug in de Nota. Ondernemers

Bad/haven, alle verruimingen die in de nota staan van

verdiepingen op het voormalige Norfolkterrein.

van Den Haag genoemd. Dat is het uiteraard niet, maar

krijgen meer ruimte om het strand zonder vergun-

kracht kunnen worden, maar dat in de andere zones

Hier verzaakt de gemeente Den Haag al haar verplich-

wel is dit duingebied heel waardevol als natuur- en

ning vol te zetten met strandstoelen en parasols en

de verstorende verruimingen niet toegestaan worden.

tingen om ook aan de randen van een Natura 2000

rustgebied. Je moet aan de randen daarvan - en van

ze mogen deze ongelimiteerd door de duinen aan- en

gebied geen verstorende ontwikkelingen toe te staan.

de aangrenzende Solleveld-Kapittelduinen - geen ont-

afvoeren. Het verzoek om venstertijden in te stellen

Inmiddels zijn er al twee verruimingen van kracht die

Aan de kant van de Noordzee ligt het Zuiderstrand,

wikkelingen toelaten die het achterland verstoren.

is van de hand gewezen. Kennelijk hindert dat het

de druk op het achterliggende gebied hebben ver-

overal het ‘rustige strand’ genoemd. Dit Zuiderstrand

Weliswaar wordt in de hele nota gesproken van ‘rus-

strandbezoek. Ook camera’s bij de strandopgangen

groot:

strekt zich uit van het zuidelijk havenhoofd tot aan de

tig strand’ ,‘rustzoeker’ en ‘Natura 2000 status’ maar

om overtreders te registreren wil men niet.

•

grens met Monster. Er is redelijk veel activiteit op het

daar worden nergens aangepaste regels aan verbon-

strand, maar vooral ’s winters is het er nu nog heerlijk

den. Sterker nog, juist op het - tot voor kort - stille stuk

rustig.

strand tussen Kijkduin en Monster zijn nu al strand-

•

Nieuw strandbeleid tot 2022

Het college zegt dat er in het nieuwe strandbeleid

toelaten zonder vergunning is fors opgehoogd,
van 500 naar 1500.
•

Het strandseizoen is met een maand verruimd.

huisjes gerealiseerd en in de nota is er uitdrukkelijk

rekening mee gehouden gaat worden dat grote eve-

ruimte voor meer.

nementen niet op het Zuiderstrand thuis horen (Schol-

De AVN zou graag zien dat er voor het Zuiderstrand

lenpop en de brandstapel met Oudjaar vermoedelijk

andere regels gelden dan voor Scheveningen en Kijk-

Het College van B&W heeft in de afgelopen periode

6

Meer mogelijk zonder vergunningen

Het aantal feestgangers dat een strandtent mag

samen met geïnteresseerden, waaronder de AVN,

In een in augustus 2016 bijgewerkte nota over bebou-

daargelaten), maar zet wel de deur open door veel

duin. Vanwege de kwetsbaarheid van het achterlig-

discussies gevoerd over het nieuwe strandbeleid. De

wing aan de kust werd in opdracht van Natuurmo-

meer mogelijk te maken zonder vergunning. Door ook

gende gebied zou er voor de rustige stranden, nog

veertig strandhuisjes die nu bij Kijkduin staan, werden

numenten becijferd dat er in de directe kuststrook

op het rustige strand een jaarrondexploitatie niet uit

steeds een vergunningplicht moeten gelden bij gro-

daar zoveel mogelijk buiten gehouden “omdat het om

tussen Cadzand en Den Helder recent ongeveer 6000

te sluiten en door er strandhuisjes neer te zetten, met

tere activiteiten. In dat geval is er meer controle op

een proef gaat”.

objecten zijn gerealiseerd of in de komende 3 jaar zul-

de mogelijkheid voor uitbreiding. Doordat de huisjes

eventuele overlast u
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Berbice in Voorschoten is een van de vele buitenplaatsen
uit de 16e eeuw die van boerderij tot groot landhuis uit-

nog zeer herkenbaar. Uit de tweede helft van

groeiden. Door de eeuwen heen gebruikten welgestelde

van de familie. Ze overleed op 15 januari 2009.

de negentiende eeuw dateren de oudere eiken

families zulke buitenverblijven om in de zomermaan-

Zij bracht de buitenplaats Berbice onder in de

langs de zichtas en het Koetshuislaantje naar

Begeer, met resultaat, zeer veel tijd en ener-

Stichting tot Behoud van Cultuurhistorische

het koetshuis, dat inmiddels buiten het terrein

gie gestoken in het behoud van Berbice tegen

Buitenplaatsen. Deze stichting houdt sinds-

van Berbice staat. Het huidige voorparkje bij het

externe dreigingen (denk aan verstedelijking,

dien met een groeiende groep vrijwilligers de

hoofdhuis is, samen met de portierswoning,

beperking van de zichtassen, aanleg of drei-

Door: Els Fischer

parkaanleg in stand. De tuinmuren worden

een vereenvoudigd overblijfsel van de eind

gende aanleg van wegen). Het beheer van het

Foto’s: Roel van Norel en Aviodrome

hersteld en doen weer dienst voor leifruit. De

negentiende-eeuwse aanleg door de familie

park raakte daardoor op de achtergrond. Nu de

voormalige moestuin wordt, als eerbetoon aan

Van Kempen. Vanaf het terras voor het huis is

buitenplaats verzekerd lijkt van haar voortbe-

mejuffrouw Begeer, ontwikkeld tot een geu-

er nog steeds uitzicht naar de Vliet in de verte.

staan, wordt, net als bij Jacob van Eijs in 1736 en

rende rozentuin. Het hoofdhuis wordt gerestau-

De jaren dertig van de twintigste eeuw zijn her-

Johan Petrus Pompe in 1804, extra menskracht

reerd en biedt nu, na jaren van verwaarlozing,

kenbaar in de vormgeving van het Achterplein

ingezet om deze boeiende parkaanleg te laten

weer een prachtige aanblik.

en in de beplanting van de Grote boomgaard.

herleven u

den te genieten van het buitenleven. Van Berbice is die
geschiedenis onlangs te boek gesteld.

Berbice, buitenplaats van Begeer

D

Tuinmuren, leifruit en Zocher

e buitenplaatsen rond Den Haag en

toegevoegd, veranderd of in later jaren - door

ceerde vanaf 1800 in vele parken en tuinen de

Leiden zijn vrijwel allemaal hoog en

gebrek aan onderhoud - laten verwilderen.

landschapsstijl. Als je een dergelijke bekende en

droog gesitueerd op een voormalige

dus dure ontwerper kon inhuren, was dat beslist

Beheerplan voor 4 eeuwen historie

In de afgelopen halve eeuw is door mejuffrouw

De jaren zestig zijn aanwezig in het rosarium in
de vroegere moestuin.

In 2010 is een beheerplan voor het park opge-

statusverhogend. Pompe van Meerdervoort

steld. Hierbij blijft de gelaagdheid van vier

Foto linkerpagina:

Een aansprekende naam is Pieter de la Court

was dan ook de eerste burgemeester van Voor-

eeuwen tuinkunst in het park herkenbaar. Te

gen stad goed bereikbaar. Welgestelde stede-

van der Voort (1664-1739), een puissant rijke

schoten tijdens het Napoleontische bewind.

beginnen bij de zeventiende-eeuwse basis van

Orangerie met
tuinmuren

lingen ontsnapten in de zomermaanden graag

lakenhandelaar uit Leiden die experimentele

In die tijd was Berbice behalve woonhuis ook

Berbice: de grondvorm van de buitenplaats met

Foto rechterpagina:

aan de vieze en stinkende steden. Waren de eer-

tuinmuren rond de oorspronkelijke moestuin

gemeentehuis.

vaarsloot, voormalige moestuin, parkperceel en

ste buitens niet meer dan een “heerenkamer”

liet bouwen ten behoeve van de rijping van

in een aangekochte boerderij, in de loop van de

leifruit. De la Court bezat meerdere buitenplaat-

Een volgende bekende eigenaar was de uit

tuinmuren van Pieter de la Court zijn in ere her-

tijd werden huis en erf door de opeenvolgende

sen rond Leiden en was een man met aanzien.

Utrecht afkomstige familie Van Kempen. Zij

steld. Uit de achttiende eeuw dateert allereerst

Huize Berbice met
links de voorgevel
van de voormalige
zilverfabriek

eigenaren uitgebreid, verfraaid en vergroot tot

Hij publiceerde een boek over zijn tuinkunst en

stichtten naast Berbice de zilverfabriek. Alle

het hoofdhuis en van daaruit de lange zichtas

aanzienlijke complexen.

als bijzonderheid kweekte hij ananassen, een

aandacht ging toen kennelijk uit naar het

tot aan de achtergrens van het park. De omvang

Berbice is goed bewaard gebleven en haar

exotische vrucht waarmee hij zelfs opviel bij de

bedrijf want, behalve een nieuw aangelegde

van het achttiende-eeuwse park tussen de

geschiedenis is uitgebreid beschreven in het

ambassadeur van Lodewijk XV.

bloementuin, zijn er uit die tijd geen grote

Leidseweg en de Van Beethovenlaan is vooral

ingrepen in tuin en park bekend.

herkenbaar van bovenaf. In vogelvlucht vallen

strandwal (oude duinenrij), en via een heerweg
(openbaar) en/of opvaart vanuit de naastgele-

boek “Begeerlijk Berbice” dat onlangs ver-

8

Vechten tegen de moderne tijd

frouw Rudolpha J. M. Begeer, oudste dochter

grote boomgaard. Ook de zeventiende-eeuwse

scheen. Dankzij de beschikbare documentatie

Een van de volgende eigenaren was Pompe van

De naam Van Kempen werd later aangevuld

de scheidingen uit de jaren zeventig tussen de

krijgen we nu een goed beeld van de bewo-

Meerdervoort, eveneens een rijke Leidenaar die

met Begeer en onder die naam (Van Kempen

parkdelen weg. De bijzondere aanleg die ook

ners en hun buitenplaats. Niet alleen van huis

in 1803 naar de mode van die tijd het park liet

en Begeer) is de zilverfabriek wereldberoemd

na twee eeuwen nog de beleving van Berbice

en interieur, maar ook van aanleg, beheer en

herinrichten door tuinarchitect Johan David

geworden.

bepaalt, is de vroeg negentiende-eeuwse aan-

onderhoud van tuin en park. Vele eigenaren

Zocher, de eerste generatie van de bekende

hebben ieder op hun eigen wijze elementen

(tuin)architectendynastie. Zocher sr. introdu-

Berbice is te vinden aan de

leg door Zocher sr. Samen met de slingervijver
De laatste particuliere eigenaresse was mejuf-

en het heuvellandschap in het parkbos is dat nu
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Zodra het broedseizoen ten einde loopt, stromen de aanvragen voor kapvergunningen weer binnen. De AVN houdt altijd
een extra oogje in het zeil. Er was een aanvraag bij voor drie
Italiaanse populieren In de Beijersstraat (Transvaal). AVNboomdeskundige Bas Steenks ging op onderzoek uit.

H

et onderzoek start altijd op Google Earth. Dankzij dit ingenieuze
programma kun je vanachter je computer op bijna de gehele

Straatbloemen
uit Rijswijk

Peter Hegi heeft een

ek
arsb
eva af
i
o
dr
mo
ber honds blad rik
d
n
ede
e
z
dui taardw
s
e ba
blek

aardbol gedetailleerd meekijken. Adres intikken in de zoekbalk

scherp oog voor natuur.

en het beeld zoomt in op de locatie. De Beijersstraat ligt in de wijk Trans-

Afgelopen jaar trof hij

vaal in het centrum van Den Haag. Een stadsvernieuwingswijk en juist op

de mooiste bloemen

deze plek treffen we grote contrasten tussen oud- en nieuwbouw.

tussen de straattegels

De populieren waar het om gaat staan op het erf van een vrijstaand

en in de bermen van zijn

beheerdershuisje van het voormalige sportterrein dat hier tot drie jaar

woonplaats Rijswijk.

geleden lag. Het dateert uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Aan de

Nu de zomer bijna ten

overkant van de straat jaren dertig portiekbouw. Rondom een kale bouw-

einde is, laten we u

vlakte en net opgeleverde nieuwbouw van een verzorgingshuis. Huisje

graag nog even mee-

met tuin en populieren liggen als een groene oase temidden van een

genieten.

enorm stedelijk hitte-eiland. De nieuw geplante straatbomen zijn nog
zeer klein. Op een warme zomerse dag is het hier zomaar 5 tot 10 graden
warmer dan in een park. De Italianen zijn dus zeer waardevol op deze plek,

e
ind je
d
erw
akk elblaa ster
he rgen
l
e
o
ge
em
loem
blek mastb
da

ook voor de vogels uit de omgeving.
Bas Steenks vraagt de onderzoeksgegevens op die bij de kapaanvraag zitten. Er is een Picusmeting gedaan waaruit blijkt dat de stammen holtes
vertonen. De bomen zijn daardoor onveilig geworden. Aan de buitenkant
is er echter niks te zien. Geen gaten in de bast en geen zwammen.
Bas doet samen met de groenbeheerder een second opinion. Door
rondom op de stam te kloppen kun je holtes in de boom ‘beluisteren’.
Helaas bleken alle drie de bomen toch ernstig aangetast. Op sommige
plekken kon een prikstok diep in de stam worden geduwd. Dat betekent
dat de kapvergunning terecht wordt verleend. De groene oase moet vanwege veiligheid gekapt worden. Een enorme aderlating voor deze wijk u

10
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Heeft u zich aangemeld voor een van de stadsgesprekken over de Scheve-

len beginnen. Toch wordt geschreven dat de ideeën

Belvedère voldoen onverharde paden ook goed.

ningse Bosjes en het Westbroekpark? Dat kon tot 5 september. Als u er niet

uit het oude plan opnieuw op tafel mogen komen in

De bestaande knooppuntpaden voor wandelaars

bij kunt zijn, kunt u tot 17 oktober ook digitaal meepraten. We hopen dat velen

de Stadslabs. Oude of nieuwe ideeën, welke vinden we

en fietsers moeten uiteraard behouden blijven.

belangrijk?

Ook het kronkelige padenpatroon uit de 19e

van u dat doen, zoals ook veel AVN-leden dit jaar hebben gereageerd op de

eeuw willen we graag behuden. Daardoor ogen
Door: Caroline de Jong-Boon

eerste plannen voor het Internationaal Park.

Go’s en no-go’s voor Westbroekpark
en Scheveningse Bosjes

Als ruggensteuntje voor de

discussie hier alvast wat goede
ideeën, wensen en no-go’s:

T

ijdens deze stadsgesprekken – de organisatoren noemen het ‘Stadslabs’- inven-

de Bosjes veel groter dan ze zijn.
•

Verlichting in het bos is meestal schadelijk voor
de natuur.

•

Ontmoetingsplekken zijn er al, op de speelplekken, speelweides en open plekken in het bos ontmoeten mensen van alle nationaliteiten elkaar.
Wat moet daar nog bij? Eén foodtruck met koffie

•

Eind juli trok De Parade duizenden bezoekers naar het Westbroekpark, maar gaf ook overlast voor park en omgeving.

12

Kleinschalige groepsactiviteiten
zonder overlast voor groen en
omgeving passen heel goed in Westbroekpark en Scheveningse Bosjes.

Waar gaat u voor kiezen?

De gemeenteraad legt in zijn groenbeleid

bij mooi weer aan de rand van de speelplek bij de

opnieuw vast dat hij zich verplicht het groen van

Kerkhoflaan lijkt geen slecht idee. Uit onderzoek

de Stedelijke Groene Hoofdstructuur duurzaam

blijkt dat het zien van eten mensen uitnodigt

in stand te houden en te versterken. Voor de AVN

meer te consumeren dan goed voor ze is. Dus

betekent dat dat het groen van de Scheveningse

geen extra horeca in de natuur. Er is al genoeg

Bosjes in kwantiteit en kwaliteit behouden moet

horeca in de omgeving.

Als je de 3200 reacties op de plannen voor

blijven en dat dit wordt versterkt door de ecologi-

tariseert de gemeente vanuit heel Den

het ‘Internationaal Park’ bekijkt, blijkt dat de

sche verbindingszones te verbeteren.

aan de Kerkhoflaan met een natuurspeelplaats

Haag wensen en ideeën voor de toekomst van

meeste mensen de Scheveningse Bosjes vooral

Er komt een nieuw beheerplan voor de Scheve-

tussen de bomen zoals die in het Haagse Bos

de twee groengebieden. Met die uitkomst krijgt

willen behouden zoals ze zijn. Wethouder Revis

ningse Bosjes dat de biodiversiteit vergroot.

lijkt geen slecht idee. Goed ingepaste WC’s bij die

een kleinere denktankgroep opdracht om de

wil nu weten of er steun is voor de oorspron-

Meer toezicht en handhaving in het groen, om 		

speelplek en in het Westbroekpark zullen zeker

ideeën verder uit te werken tot een toekomst-

kelijke doelen voor de Parkvisie Internationale

vernielingen te voorkomen. Regelmatig onder-

voldoen aan een behoefte.

visie voor bos en park. Ieder Stadslab kiest een

zone:

vertegenwoordiger voor de denktank. We den-

Het eerste doel is de cultuurhistorische en eco-

ken dat het beter is om vertegenwoordigers te

•
•

houd van het meubilair.

•

Een uitbreiding van de druk bezochte speelplaats

De Parade en het Food Truck Festival zijn een

De verbindingen over de Teldersweg verbeteren

succes. Meer evenementen gaan ten koste van

logische waarden behouden. Daar zijn we het

voor mens en dier. De mooiste oplossing daar-

de gewone recreatie, de natuur en de leefbaar-

kiezen uit de groene organisaties of wijkvereni-

roerend mee eens.

voor is een breed ecoduct. Deze of een andere

heid van de omgeving. Ze concurreren ook met

gingen want die hebben communicatiemidde-

Het grootste probleem is wat daarna in de visie

oplossing voor de geluidsoverlast van de Telders-

het aanbod in de stad en aan het strand. Hoog-

len om contact te houden met hun achterban.

staat: “De gemeente regisseert op hoofdlijnen

weg is ook belangrijk.

uit kleinschalig unplugged muziek overdag is

De gemeente wil immers dat het plan van de

en faciliteert nieuwe initiatieven”. Dat bete-

Denktank op brede steun van Hagenaars kan

kent dat er nieuwe ontwikkelingen mogelijk

niet dat er nieuwe, verlichte, brede betonnen

rekenen. De centrale vraag is, hoe we de groen-

gemaakt worden. Welke nieuwe initiatieven

paden moeten worden aangelegd. Wel dat er op

koste van de ruimte van het bos. Kleurige infor-

gebieden, met behoud van eigen karakter, aan-

moeten er komen in bosjes en park? Veel van

een aantal paden asfalt kan worden verwijderd

matie op de websites, informatieborden, apps,

trekkelijk kunnen maken en houden en beter

de ideeën uit het vorige plan zijn afgewezen.

en waar mogelijk kan asfalt ingeruild worden

brochures, kaartjes, wandelingen en excursies

met elkaar kunnen verbinden.

De gemeente zegt met een schone lei te wil-

voor schelpenpaden. Op veel plekken zoals op de

zijn wel publiekstrekkers u

Aanmelden voor de digitale discussie op: www.stadslabgroen.nl

•

•

•

Een hiërarchie aan paden betekent volgens ons
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gewenst.
•

Grote entreepleinen bij de ingangen gaan ten
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Toekomst voor
muurplanten
in Den Haag

Flora- en faunawet. Dat zijn Tongvaren, Steenbreekva-

de heemtuin Heimanshof in het Zuiderpark. Maar een

ren, Zwartsteel, Gele helmbloem, Klein glaskruid, Stijf

aantal exemplaren is elders in de stad in oude muren

hardgras en Schubvaren. In Den Haag bevindt zich

teruggeplaatst.

aan de Laakhaven zelfs een van de grootste popula-

Om muurplanten in de toekomst te behouden is

ties Schubvarens van Nederland met 48 exemplaren.

recentelijk een leidraad voor (kade)muren opgesteld

Andere niet beschermde / Rode lijstsoorten zijn bij-

met als uitgangspunt dat de groeiplaatsen van ken-

voorbeeld Muurvaren, Muurleeuwenbek, Zachte en

merkende soorten veilig worden gesteld en dat verder

Stijve naaldvaren en Mannetjesvaren.

uitgewerkte randvoorwaarden worden opgenomen in

Ook op de kademuren langs de Hofvijver zijn muur-

het meerjarenprogramma voor het Haags Grachten-

planten te vinden, maar alleen muurvarens en één

profiel.

gele helmbloem en op de kademuur onder het TorenDoor: Esther Vogelaar, stadsecoloog gemeente Den Haag

tje groeit slechts één solitaire Eikvaren. Dat is vreemd
aangezien de kademuren hier grotendeels meer dan

steeds geen echte duurzame oplossing. Daarom zijn

het voegwerk in de jaren ’90 van de vorige eeuw. Voor-

we aan het onderzoeken of nieuwe kademuren op

afgaand aan de werkzaamheden bevonden zich hier

kansrijke locaties zodanig kunnen worden gecon-

uurbegroeiingen zijn in de loop van de

nog wel veel verschillende soorten muurplanten. Die

strueerd dat muurplanten ook in de toekomst een

20-ste eeuw sterk in oppervlakte en kwa-

werden indertijd verwijderd en door het gebruik van

geschikte groeiplaats kunnen vinden. Standaard wor-

liteit achteruitgegaan door sloop, restau-

een ‘harde mortel’ zijn de mogelijkheden voor muur-

den de muren al voorzien van een kalkmortel en een

planten hier nu zeer beperkt.

terugliggende voeg, maar cruciaal voor muurplanten

ratie en schoonmaak van de oude muren. In Den Haag
zijn in het verleden verschillende inventarisaties van
muurplanten uitgevoerd maar een totaalbeeld ont-

door de groene uitstraling en verhogen daarmee de cultuurhistorische

de gracht opneemt een optie is. Hiervoor gebruiken we

volledige inventarisatie. Uit dat onderzoek blijkt dat

de stad en de wettelijke eis tot bescherming besteedt

de ervaring die is opgedaan in Rotterdam en Amers-

het goed gesteld is met de muurflora in Den Haag.

de gemeente aandacht aan het behoud en de ontwik-

foort. De spouw mag de muurconstructie niet ver-

Gezien de geconstateerde achteruitgang in de rest van

keling van vestigingsplaatsen voor beschermde, maar

zwakken vanwege mogelijk aanmerende vaartuigen.

Nederland steekt Den Haag dus gunstig af.

ook niet beschermde muurplanten. Tegelijkertijd is de

Versteviging is dan ook onderdeel van de opdracht.

Enerzijds zal dit een gevolg zijn van de beschermende

stad in beweging. Veel honderd jaar oude kademuren

Helaas zullen met het in werking treden van de nieuwe

zijn aan vervanging toe. Recent zijn de muren langs het

Wet Natuurbescherming (naar verwachting in januari

(2002). Vanaf die tijd werden kademuren niet meer

Zieken en de Prinsessegracht vernieuwd. Die nieuwe

2017) nog maar enkele muurplantsoorten beschermd

steem op zich en draagt zo bij aan de natuurwaarde in de stad. Karakteris-

schoongespoten. Anderzijds zal de manier waarop de

beschoeiingen zijn gemaakt van een betonconstructie

zijn. Voor Den Haag is dat alleen de Schubvaren. In hoe-

samenleving waarde hecht aan groen in de stad een

met een halfsteens voorzetwand. Het terugplaatsen

verre dit gevolgen heeft voor de oppervlakte en kwali-

bijdrage leveren. Wij hebben een aantal zeer betrokken

van muurplanten heeft daar dus geen zin. Verschil-

teit van muurbegroeiingen in Nederland kan nog niet

bewoners die ‘onze’ muurplanten in de gaten houden.

lende soorten zoals Gele helmbloem, Tongvaren, Eik-

worden voorzien. In Den Haag streven we er in ieder

In Den Haag komen meer dan 30 soorten muurplanten

varen en Steenbreekvaren die uit de oude kademuren

geval naar om kansrijke kademuren voor de toekomst

voor waaronder enkele die beschermd zijn onder de

zijn verwijderd, werden daarom overgeplaatst naar

‘muurplantvriendelijk’ te maken u

gewilde vestigingsplaatsen.
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Foto onder:
Zwartsteel en Muurvaren
Foto geheel onder:
Tong- en Eikvarens op transport
naar de heemtuin
Foto’s: Marcel Baartmans, De Groene Ruimte
Esther Vogelaar, gemeente Den Haag

smalle spouw met hierin een materiaal dat water uit

maatregelen sinds de komst van de Flora- en faunawet

zijn ongeveer 100 jaar oud. Daarnaast zijn ook (voeten van) tuinmuren

Foto linker pagina:
Tong-, Eik- en mannetjesvaren op de
oude kademuur van het Zieken

is de vochtvoorziening. We onderzoeken nu of een

waarde. Het geheel aan muren en muurbegroeiingen is een micro-ecosytiek zijn vooral de muurbegroeiingen op de oude kademuren. Deze muren

14

Wettelijke eis tot bescherming

Vanwege de meerwaarde van muurbegroeiingen voor

brak. Daarom is er in 2014 opdracht gegeven voor een

meerledig: oude, verweerde muren met begroeiingen krijgen karakter

De hierboven genoemde maatregelen bieden nog

100 jaar oud zijn. De oorzaak ligt in de vervanging van

M
Den Haag is rijk aan muurplanten. De waarde van muurbegroeiingen is

Muurplantvriendelijk

Foto boven:
Schubvarens
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Stadsgroen in oude prentbriefkaarten

Langs de Loosduinseweg (revisited)

Leijweg

Linkerpagina:

Op de foto van de Rustenburgerbrug is van dit alles

Loosduinsevaart een geliefd onderwerp. Naast

niets te zien, maar wel een deel van de oprijlaan naar

schilderijen en tekeningen kwamen er rond 1900 de

Brug over de Loosduinsevaart
naar Rustenburg (1925). Uitgave
J. v.d. Markt. Coll. F. Beekman.

de Loosduinseweg. Vast aan de brug gemaakt zijn

prentbriefkaarten of ansichten bij, die voor iedereen

Onder:

twee monumentale gemetselde pilasters met de

bereikbaar waren. Ze moesten vooral schilderachtig

2013 schreef voor Haagwinde. Fotograaf Jaap Lemstra zorgt voor de moderne (kleuren)foto’s op exact dezelfde

naam van de buitenplaats en bekroond met stenen

zijn. De foto is in de richting Loosduinen genomen.

plaatsen. We geven u vast een voorproefje in onderstaand artikel. Het boek verschijnt in voorjaar 2017.

sierappels. De oprijlaan wordt begrensd door een dub-

De Leijweg heeft een naam die meer voorkomt. Een

bele rij (van waarschijnlijk) iepen. Ook langs de Loos-

lijdweg of lijweg is een belangrijke zijweg van

Brug over de Loosduinsevaart naar de
Leijweg (1903). Coll. F. Beekman.
Inzet: de huidige situatie,
foto Jaap Lemstra

duinseweg staan die bomen. De mooie rechte stam-

veelal 16 voet (5 meter) breed.

men leveren het sterke iepenhout dat - blank gelakt

De Leijweg was bovendien de

- veel werd toegepast in wagens en karren.

scheiding tussen de West en

Ter gelegenheid van het 90 jarig Jubileum gaat de AVN een boekje uitgeven over Haags groen uit verleden en
heden. Hiervoor kunnen we dankbaar gebruik maken van de 25 afleveringen die Frans Beekman tussen 2007 en

Door: Frans Beekman

V

een druivenkas.

Voor veel kunstenaars waren de bruggen over de

an de Loosduinseweg en de Loosduinsevaart

een waterweg gegraven voor de afvoer van gedolven

is de eerste het oudst. De verbindingsweg van

zand en de aanvoer van groente uit het Westland naar

Den Haag naar Loosduinen lag op de strand-

de stad. Deze ‘Nieuwe vaart’ werd van Loosduinen

Met enige moeite is op de foto iets te zien wat nog

vorige eeuw liep deze polderweg

wal, begon bij het Westeinde en liep evenwijdig aan

doorgetrokken naar het slot Honselersdijk en daarom

bestaat. Aan de linkerkant ontwaren we tussen de

door de groene weilanden naar

de Laan van Meerdervoort, die ook op het zand lag. Op

betaalde Frederik Hendrik voor een kwart mee.

bomen de huizen op de hoek van de Loosduinseweg

het dorp Wateringen.

aandringen van prins Frederik Hendrik werd in 1643

Evenals de Scheveningseweg in 1665 werd ook de Loos-

en de Valkenboslaan. De brug lag ongeveer op de plek

Op de foto zien we aan de over-

duinseweg in 1693 bestraat. Men noemde de weg een

van de huidige Gooilaan. Het was echt een uitdaging

kant van de vaart een rij populie-

‘cieraet voor de stad ende buytenplaetsen’. De koet-

de plek van de foto terug te vinden! We kijken dus in

ren en langs de Loosduinseweg

sen van de notabelen konden zo gemakkelijk naar de

de richting van de stad.

weer iepen. Het hout van deze

verblijven buiten de stad rijden. Op de bekende kaart

Op de Loosduinseweg zijn tramrails te zien, waar sinds

bomen had steeds een nuttige

van Cruquius uit 1712 staat de landgoederenreeks tot

1882 de stoomtram van de WSM reed. Langs de vaart

bestemming.

Eikenduinen ingetekend: Westerbeek, Oostbroek, Rus-

ligt een opvallend breed voetpad, tevens jaagpad. Hier

De afgedrukte kaart is vanuit

tenburg en Vredenburg.

liep een man met een lange paal waarmee de typische

Den Haag op 11 april 1903 naar

platte schuit beladen met groente werd voortgeduwd

Frankrijk gestuurd met ‘Meil-

of geboomd. De bruggen over de Loosduinsevaart

leures Salutions (beste groeten).

De buitenplaats Rustenburg komt in 1840 in handen

hebben dan ook een hoge rug om die schuiten door

Via de handel komen dergelijke

van koning Willem II, die zeer actief was in het kopen

te laten. De zijkant van de brug lijkt beschadigd door

kaarten weer terug. Ook de brug

van boerderijen en buitenplaatsen rondom Den Haag.

de ijzeren ‘Westlanders’. De vaart met z’n zandbodem

naar de Leijweg (nu het ver-

Bij zijn overlijden in 1849 gaat Rustenburg naar een

had altijd helder water en er zaten vaak jongens en

lengde van de Thorbeckelaan)

Rotterdamse koopman. Het geheel bestaat dan uit

mannen met eenvoudige hengels te vissen.

heeft een hoge doorvaart voor

een ‘bouwmanswoning’ of boerderij met een stal,

In 1918 komt Rustenburg in handen van een bouw-

de veilingschuitenu

hooiberg, weilanden en een hakhoutbos. De ‘heeren-

maatschappij en vanaf 1921 wordt in de overgebleven

huizinge’ heeft tien kamers met marmeren vloeren

weilanden gebouwd aan de nieuwbouwwijk Oost-

en schoorstenen en is als zomer- en winterverblijf te

broek en Rustenburg, nu stadsdeel Escamp.

Rustenburg

16

gebruiken. Er staan een koetshuis, paardenstalling en

Oost Escamppolder. Tot ver in de
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Een treurige beukgeschiedenis
De treurbeuk (Fagus sylvatica pendula) is een zeldzaamheid onder de Haagse

Door weer en wind getekend

Begraafplaats aan de Kerkhoflaan, de begraafplaats Oud Eik en Duinen, de

Terug naar de boom in Oosterbeek. Via oude foto’s is
te volgen dat de boom door de tijd heen steeds iets

binnenplaats van scholengemeenschap Zandvliet aan de Bezuidenhoutseweg

andere vormen heeft gekend. De kromme takken zijn
Tekst en foto’s: Frederik Hoogerhoud

W

1

het park. Van de hoogste ‘elleboog’ wordt een zijtak

van deze visuele schoonheid te kunnen duiden. Volgens de

kolonie uit de beukenlaan ontdekken de plek en wer-

vliegen voortijdig uit. Eendrachtig gaan vogelbescher-

Foto boven:

beschikbare literatuur is de treurvorm ontstaan uit een spon-

pen snavels vol rottend hout in het rond. Zo ontstaat

mers, dierenambulance, Staatsbosbeheer en de brand-

tane mutatie van de gewone beuk. Het is vaak niet meer dan een enkele tak

er een goede woning en brengt menig kauwenpaar

weer aan de slag om de jongen een andere nestkast

De ingerotte bovenste tak van de beuk,
waar de torenvalken hun nest hadden

die zich anders ontwikkelt. Dit verschijnsel wordt voor het eerst gemeld in

hier zijn jongen groot.

op een betere plek te bezorgen om de valkenouders

Foto’s linkerpagina

het 18e eeuwse Frankrijk. Een treurbeuk als gehele boom moet met enkele

De boom groeit onverdroten voort en breidt zijn tak-

te bewegen alsnog hun jongen te voeren. Met succes

kunstgrepen gekweekt worden. Het zijn echte cultivars die extra aandacht

ken uit richting oever. In juni 2016 is het weer raak.

deze keer. De ouders zien kans om hun vijf kinderen

nodig hebben. Filosofische landschapsarchitecten als de familie Zocher

Ditmaal is het de zon die de boom een genadeslag

groot te brengen in een veel te krappe noodbehuizing

zagen wel brood in dit fenomeen en pasten de treurbeuk graag toe in hun

geeft. Tijdens een lange droge periode is het hout van

van 30 bij 30 cm. Na enkele weken vliegen ze allemaal

landschapsstijl. Zo ook Louis Paul, de 3e generatie Zocher die rond 1880 een

de bovenste tak zo uitgedroogd dat de draagkracht

uit op weg naar zelfstandigheid.

1. De uitgebroken tak heeft een enorme
ravage veroorzaakt. Tussen de bladeren
schuilen vijf torenvalkkuikens.
2. De complete boom in voorgaand
herfstseizoen

treurbeuk langs de vijver in landgoed Oosterbeek plantte.

tekort schiet en de elleboog finaal afbreekt. Met zijn

een zonnige plek. De afhangende takken beschermen de kwetsbare stam

18

de jaren zeventig raast een storm met 12 beaufort door
gerukt. De wond rot langzaam in. De kauwtjes van de

In tegenstelling tot een gewone beuk kan de treurbeuk prima gedijen op

2

kwetsbaar en breken bij storm makkelijk af. Ergens in

e moeten terug in de tijd om het ontstaan en de ontwikkeling

Manier van kweken

3

zijn voorbeelden van dergelijke gekloonde bosschages
in Engeland en Amerika.

bomen. Op vier locaties staat hij als monumentaal te boek: de Algemene

en een vierde exemplaar aan de rand van de vijver in landgoed Oosterbeek.

deze manier een heel treurbeukenbosje ontstaan. Er

immers tegen oververhitting door de zon. Boomkwekers hebben twee

vracht aan armen en vingers stort hij met een diepe
zucht ter aarde.

Redding voor torenvalkkuikens

Extra boomverzorging

Foto onder:

heerder het afgevallen hout weg en zaagt de stam

In 1934 poseert de jachtvereniging
voor de vijver in Oosterbeek. De treurbeuk staat op de achtergrond
Bron: Wikipedia

Zodra de vogels zijn uitgevlogen haalt de groenbenetjes recht. Omdat er nu een groot deel van de bast

Paniek voor het nest torenvalken dat daar sinds twee

onbeschermd aan de zon is blootgesteld, krijgt de

manieren om de boom op te kweken. Ze kunnen zaad van een treurbeuk

jaar domicilie vindt. Het jaar ervoor hadden pa en ma

top een jute sarong om zijn kale gelederen. Ondanks

gebruiken maar dat levert geen stabiel resultaat op. Aangezien de treur-

torenvalk de kauwen uit hun inmiddels riante woning

de enorme amputatie is de vorm van de boom nog

vorm slechts een spontane afwijking van een deel van de gewone beuken-

verdreven. Wonder boven wonder komen de vijf don-

steeds imposant. Of de stamtop van deze - inmiddels

boom is, zal zaad vaak een gewone beuk opleveren. Een veel succesvollere

zige valkkuikens er met de schrik van af. Na een kort

136-jarige - treurbeuk opnieuw van boven zal uitlopen

methode is om treurtakken te enten op een onderstam van een gewone

verblijf in het vogelasiel en voorzien van een pootring

moet de tijd ons leren. De waterval aan bladeren die

beuk. Dat geeft een voorspelbare productie. Een andere vegetatieve ver-

krijgen de vijf een tijdelijke plastic behuizing opgehan-

inmiddels de oever van de vijver heeft bereikt is een

meerdering onstaat als treurtakken vochtige, humeuze grond raken. Die

gen in een van de beuken langs de weide. Helaas te

streling voor het oog en een mooie uitvalsbasis voor

takken gaan spontaan wortelen en vormen zogenaamde afleggers. Voor

dicht bij de pesterige kauwenkolonie waardoor de val-

het exotisch gekleurde ijsvogeltje dat in de vijver van

kwekers is deze werkwijze nauwelijks interessant, maar in de natuur kan op

kenouders niet durven voeren. Twee hongerige jongen

Oosterbeek op visjes jaagt u
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3. De in jute gepakte kale stam
ter bescherming tegen de zon
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De vlier, vleer of vledder
		

een boom die van slordigheid houdt
Van vlierbloesem wordt al eeuwen lang thee gemaakt

bloemetjes. Op afstand zie je dan een donkergroene

waaraan medicinale kracht wordt toegedacht en

boom die van onder tot boven vol zit met grote witte

en braakliggende stukjes grond en zo komt er nogal eens afval op plaatsen

de bessen zijn uitstekend geschikt voor het maken

vlekken.

terecht waar dat bepaald niet thuis hoort. De vlier houdt echter wel van wat

van jam en wijn. Er bestaat zelfs vlierbessenjenever.

Merkwaardig is dat heel jonge vlierboompjes, van

Kortom de gewone zwarte vlier is een ‘manusje van

nog geen halve meter hoog, al flinke bloemschermen

alles’.

geven. Tussen ander struikgewas komen die soms

Helaas gaan sommige landgenoten nogal slordig om met onze groene bermen

Tekst en foto’s: Jaap van Loenen

extra ‘bemesting’. Vandaar dat we deze boom/struik vaak op rommelterreinen
tegenkomen. Misschien is de boomsoort daardoor wel in een wat kwade reuk

Kenmerken en voorkomen

komen te staan. Een reuk die hij in letterlijke zin zelf nog voortbrengt ook en
waarmee hij zelfs vliegen aantrekt. Dat geldt overigens niet voor de bloemen
die in juni in uitbundige trossen bloeien en juist heerlijk ruiken.

staand gerangschikt. Meestal hebben ze vier zijblaad-

stig geval kunnen al die bloemen bessen vormen en er

zeer weinig aandacht aan de vlier besteed. Voor een

jes en een eindblad met fijn gezaagde randen. De stam

zijn gevallen bekend waarbij een enkele verdwaalde

struik/boom die, blijkens archeologische vondsten,

is erg onregelmatig gevormd, licht bruingrijs van kleur

vlierstruik vele kilo’s vruchten leverde. Al met al is ook

hier al sinds 5000 v. Chr. voorkomt, is dat een vreemde

en heeft vaak kurklijsten. De rechte opgaande twijgen

de vlier een boeiende boom die in deze rubriek een
eervolle plaats verdient u

D

dient.

kan hij wel degelijk uitgroeien tot een echte boom.

Veel toepassingen

vallen direct in het oog. We komen de vlier in geheel

boom dan wel met een struik te maken hebben een rol.

Europa en West-Azië tegen.

(Adoxaceae) waar, naast het kleine muskus-

Zeker is dat hij voor de mens altijd van groot belang

kruidje, ook de struiken Gelderse roos en

was en alleen daarom al een eervolle vermelding ver-

Niet voor niets kennen we in Den Haag de Vlierboom-

Aantal soorten

Er zijn niet veel soorten vlier. De meest voorkomende
is de zwarte vlier (Sambucus nigra), zo genoemd naar
de paars/zwarte bessen. Een leuke variant is de peter-

Als elke boom heeft ook de vlier zijn bijzondere

selievlier (Sambucus laciniata) met bijzonder mooi

straat. Omdat hij vaak bij bebouwing voorkomt, staat

eigenschappen. Zo zijn er de kaarsrechte verticaal

ingesneden bladeren. Naar de vorm daarvan zijn veel

hij als een echte cultuurvolger te boek. Vanwege zijn

geplaatste zijtakken. Deze bevatten merg dat gemak-

decoraties ontworpen en in oude bomenboeken type-

vele gebruiksmogelijkheden werd hij vroeger dan ook

kelijk te verwijderen is. Er ontstaat dan een holle buis.

rende tekeningen gemaakt.

graag in de woonomgeving aangeplant. Hij ontbrak

Als kinderen maakten we daar proppenschieters van.

Een aparte soort is ook de trosvlier (Sambucus race-

destijds bij geen enkele boerenhoeve. Niet in de eer-

Onze voorouders maakten er, met wat meer knutsel-

mosa). Deze is nog niet lang geleden uit de zuidelijke

ste plaats om zijn overweldigende bloemenpracht in

techniek, fluiten van. Zo verwijst de Latijnse naam van

landen rond de Middellandse Zee komen migreren. De

de voorzomer, maar vooral ook omdat er krachten aan

de vlier “Sambucus” naar fluit.

gele bloemen daarvan vormen vroeg in het voorjaar

werden toegedacht, zoals bescherming tegen blikseminslag en ander onheil.

Weinig aandacht

In de gerenommeerde bomenboeken wordt echter
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ken er op het eerste gezicht nogal veel op. In een gun-

zaak. Mogelijk speelt de twijfel of we hier met een

geen bomen. Maar als de vlier tijd van leven heeft,

zevenblad en fluitenkruid bloeien in dezelfde tijd en lij-

De veervormig samengestelde bladeren zijn over-

e vlier behoort tot de muskuskruidfamilie

sneeuwbal deel van uitmaken. De laatste zijn zeker

opeens opduiken. Je moet dan wel opletten want

mooie trossen. De bessen zijn prachtig helder rood
Bij de oudere en dikkere stammen is het merg echter

maar niet eetbaar en zelfs een beetje giftig.

vrijwel verdwenen. Het hout wordt dan zeer hard en

De bloemen van de zwarte vlier vormen vlakke scher-

splintert niet. De boeren gebruikten het voor diverse

men van soms wel 20 cm in doorsnee. Die schermen

doeleinden.

bestaan uit veel kleine geelachtig witte tweeslachtige
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Foto linkerpagina::
Bloemtrossen in voorjaarsbos
Foto boven:
Blad van de peterselievlier
Foto links:
In de nazomer hangen de
rijpe bessen zwaar door
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Bestuurszaken

Contactgegevens
Portefeuillehouders AVN

Onderteken de petitie Duivenvoorde-corridor

D

e AVN is mede-ondertekenaar van het manifest
tegen het volbouwen van de Duivenvoorde-

corridor. Het betreft de groene open ruimte tussen

Nieuw beleid voor het Haagse groen:
groen wordt minder beschermd !

D

e nieuwe Agenda Groen voor de Stad is uit. Er
staat veel moois in! De Agenda is geschreven na

Voorschoten en Leidschendam. Enkele jaren geleden

consultatie van bewoners van de stad. Bij elk nieuw

maakte de Provincie hier nog beleid om kassen in te

project wordt vanaf de eerste voorbereiding aandacht

ruilen voor grasland. Nu willen beide aangrenzende

gegeven aan natuur en groen. De AVN is blij met aan-

gemeentes hun begrotingstekort aanvullen door hier

dacht voor de biodiversiteit, het klimaat, het belang

toch nieuwe woonwijken te ontwikkelen. Daarmee

van groen voor gezondheid, economie en vestigings-

wordt het huidige groenbeleid teniet gedaan en groeit

klimaat. Ook met het evenementenpaspoort, met ini-

de stedelijke bewouwing tussen Leiden en Den Haag

tiatieven om de stad te vergroenen en te ontstenen.

Om te protesteren tegen deze plannen gaat er een

Toch schreef de AVN een bezorgde brief. Over wat niet

digitale petitie rond om zoveel mogelijk handte-

in de Agenda staat maar wel in het vorige groene

keningen te verzamelen. Uw individuele steun telt

beleidsplan: dat het gemeentebestuur zich verplicht

zeker mee. Zie http://www.ipetitions.com/petition/

om het groen van de Stedelijke Groene Hoofdstruc-

behoud-en-herstel-van-de-duivenvoordecorridor u

tuur duurzaam in stand te houden en waar mogelijk

W

egens grote drukte op de groene agenda

te versterken en dat deze wordt vastgelegd in bestemmingplannen. Daarvoor in de plaats komt in 2017 een
omgevingsplan. Het is cruciaal door te gaan met dit
beleid om het groen te beschermen!

en persoonlijke omstandigheden heeft het

bestuur van de AVN besloten om de jubileumactivitei-

Wat ook beter kan: meer enthousiaste communicatie

ten die dit najaar zouden plaatsvinden te veschuiven

over het prachtige Haagse groen. De gemeente wil het

naar het voorjaar van 2017. We vieren dan niet de 90

groen “beter inzetten”. Gooi het kind (de natuur) niet

jarige oprichting van de vereniging, maar de Konink-

met het badwater weg! De aanwezigheid van groen

lijke goedkeuring die enkele maanden na de oprich-

en natuur is op zich al goed voor het vestigingsklimaat,

ting werd toegekend. We houden u op de hoogte u

ontspanning en gezondheid u

Deze uitgave wordt met een financiële bijdrage gesponsord door Zijlstra Drukwerk /Senz Grafische Media
www.zijlstradrukwerk.nl
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Bewonersprojecten, West-/Oostduinen

Arnim van Oorschot

Leijenburg e.o.

Jaap van Loenen

Caroline de Jong-Boon
Joost Gieskes

Daphne Nicolai

Bart Achterkamp
Jos Verhoeff
Tim de Frel

Fer von der Assen
André Smit

Joke Scheeres

Leon van den Berg
Marian Langeveld
Peter Hegi

Jeannine Engels

steeds dichter naar elkaar. Een onomkeerbaar proces.

Uitstel jubileum 90 jaar AVN

Aletta de Ruiter

http://www.ipetitions.com/petition/behoud-en-herstel-van-de-duivenvoordecorridor

Els van Maanen
Adri Remeeus
Bas Steenks

Duinoord

Westbroekpark, Scheveningse Bosjes
Benoordenhout

Zorgvliet, NWHR, Internationale zone
Aquatische ecologie

Kijkduin, Scheveningen haven
Mariahoeve, Haagse Bos
Duivenvoordsepolder
Westduinpark

Landgoed Meer en Bos

Zoetermeer, Buytenpark
Scheveningen Noord
Laak en Rijswijk

Kustgebied Zuid Den Haag
Voorburg

Wassenaar, Duivenvoordsepolder
Coördinator Bomen

Bestuur AVN
Voorzitter:

Maarten Smies
Vicevoorzitter:
Jos Verhoeff
Secretaris:

Aletta de Ruiter

Penningmeester

Frits van den Boogaard
Ledenadministratie
Peter Huisman
Lid:
Tim de Frel

Caroline de Jong-Boon
Els Fischer
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Boeken op de markt ledenprijs
Niet zonder elkaar Bloemen en insecten
Winnaar van de Jan Wolkersprijs 2015,

€ 15,-

In dit bijzondere boek van uitgeverij Natuurmedia krijgt de lezer een
intiem kijkje in het unieke bevruchtingsmechanisme van vele bloemen.

Een andere kijk op

Hoe gespecialiseerde insecten verleid worden, welke keuzes ze maken en

het boerenleven !!

vooral waarom ze die speciale voorkeur voor een plantensoort hebben.
ISBN: 978-90-82043-64-8

Normaal € 24,50
AVN Ledenprijs

€ 19,50

90 jaar Haagse Vogelbescherming
Geschiedenis van de Haagse Vogelbescherming in woord en beeld
208 pagina’s, gebonden in hardcover.
ISBN: 978-94-91955-05-1

Te bestellen door overmaking van 19,50 euro

(ook verkrijgbaar bij enkele Haagse boekhandels)

o.v.v. ‘Niet zonder elkaar’ + uw naam en
adresgegevens op:

Te bestellen door overmaking van 15,- euro o.v.v. ‘boek HVB’ + uw

IBAN NL06 INGB 0000 7388 58

naam en adresgegevens op:

t.n.v. AVN Den Haag

IBAN NL06 INGB 0000 7388 58 t.n.v. AVN Den Haag

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

Helpt u ons aan een nieuw lid?

Ja, ik steun het Stedelijk Groen en word voor minimaal € 10,00 per jaar lid van de AVN
Naam
Voor minimaal € 10,00
per jaar maakt U uw
buurman, tante, achternicht of
goede kennis lid van de AVN.
Daarvoor krijgen zij
tevens vier keer per jaar
Haagwinde in de bus.

O heer O mevr.

Adres
Postcode/plaats
Opsturen naar AVN, antwoordnummer 53222, 2505 WB Den Haag (postzegel is niet nodig)
Of opgeven via www.avn.nl/ondersteuning U kunt ook eenmalig doneren via www.avn.nl/donatie

