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Van de voorzitter

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

ISSN: 1879-7490

Van re-actief naar pro-actief 

De AVN heeft op 22 mei haar negentigste 
jubileumjaar gevierd met een succesvolle 
bijeenkomst op het terrein van landgoed 

Ockenburgh. 
In de 90 jaar van haar bestaan heeft de AVN zich altijd 
ingespannen voor het vele groen binnen Den Haag en 
de omliggende gemeenten. Dat gebeurde met grote 
inzet van een groep vrijwilligers. Deze portefeuillehou-
ders steken daarvoor jaren achtereen vele uren in het 
doorspitten van documenten, participatie tijdens bij-
eenkomsten, het schrijven van opiniestukken, maken 
van zienswijzen en bezwaarschriften, inspreken in de 
raad, enz, enz. Een pluim op de hoed van onze porte-
feuillehouders is daarom op zijn plaats. Bravo allemaal.
De gemeente Den Haag heeft de afgelopen jaren het 
participatiemodel omarmd. Naast de gangbare klank-
bordgroepen voor projecten en reguliere overleggen 
die de stedelijke ontwikkelingen begeleiden zijn er nu 
ook andere manieren van participatie bij gekomen, 
zoals droomsessies en denktankgroepen. Daarbij heeft 
Den Haag ervoor gekozen om niet de georganiseerde 
belangenorganisaties te laten meedenken, maar de 
individuele burger. Dat heeft soms voordelen  maar 
in onze ogen vooral nadelen. Het past bij het twitter-
tijdperk: de betrokken burger komt naar een bijeen-
komst, geeft zijn mening en vertrekt weer. Er is geen 
samenhang met andere ontwikkelingen in de stad en 
daardoor zijn de resultaten van dat soort bijeenkom-
sten nogal ad hoc.  
Waarbij wij overigens niets willen afdoen aan de vaak 

grote kennis en betrokkenheid van veel Haagse bur-
gers.
Deze nieuwe insteek lijkt voordelig voor de gemeente, 
omdat men uit een ruime variatie van nieuwe ideeën 
kan kiezen. Maar recente voorbeelden laten zien dat de 
gemeente even later haar neus stoot omdat de zaken 
niet zo liggen als men dacht. De buitengesloten belan-
genverenigingen komen in een later stadium alsnog in 
het geweer. Kijk maar naar de strandhuisjes in Kijkduin 
en het Park voor de Vrede in de Scheveningse Bosjes.
De AVN is inmiddels ook aan het veranderen. Waren 
wij een tiental jaren geleden voornamelijk gericht op 
het reageren op ons onwelgevallige ontwikkelingen 
en schroomden wij de gang naar de Raad van State 
niet, zo richten wij ons nu veel meer op het vroegtij-
dig inbrengen van onze mening. Die onderbouwen we 
waar nodig met onderzoeken die de AVN speciaal laat 
uitvoeren door deskundigen. Dat heeft bijvoorbeeld 
effect gehad (met veel vertraging) bij de nieuwe 
badplaats Kijkduin, maar onlangs ook bij de besluit-
vorming rond de uitbreiding van Madurodam en het 
afserveren van de bouwplannen aan de Daal en Berg-
selaan. In beide gevallen leverde de AVN een degelijk 
rapport met natuurinventarisaties. Daarnaast denken 
we mee aan oplossingen waarbij versterking van de 
ecologische waarde voorop staat.
Ondanks de verdere stedelijke verdichting die Den 
Haag nastreeft, blijven wij dus optimistisch over de 
kwaliteit van het groen in stad u

Jos Verhoeff,  voorzitter AVN

Jos Verhoeff  

Nieuwe voorzitter(s)
Jos Verhoeff is sinds de Algemene 
Ledenvergadering van 22 april jl. de 
opvolger van Maarten Smies.
Jos heeft uidrukkelijk te kennen gege-
ven deze taak te willen delen met 
vice-voorzitter Els Fischer. Vanaf heden 
zullen ze dan ook gezamenlijk het voor-
woord van Haagwinde verzorgen.

Els Fischer
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Nieuw beheer Sollebos kritisch bekeken

Langs de Monsterseweg ligt een strook binnenduinbos met een bijzondere geschiedenis. Zomereik (Quer-

cus robur) is hier de meest prominente boomsoort. De bomen zijn een restant van een eikenhakhout-

plantage uit de zeventiende eeuw, destijds in bezit van Maarten Pauw, eigenaar van de buitenplaats 

Ockenburgh. Eind negentiende eeuw is die hakhoutcultuur gestopt en sindsdien hebben de eiken gezel-

schap gekregen van ander loofhout en groeide het bos uit tot gemengd loofbos. De gemeente ’s-Graven-

hage, rond 1900 eigenaar van de grond, splitste de bosstrook op in grote en kleinere percelen en verkocht 

deze aan particuliere eigenaren die vervolgens ieder een eigen bosbeheer voerden. Onlangs is één van 

die percelen van eigenaar verwisseld en heeft Dunea een oppervlak van 7 ha tussen de kavels Dorestad 

en Ockenrode aangekocht. Dat heet nu ‘Sollebos’.

Het bos ligt op de laatste strandwal vlak ach-
ter de kustlijn. Een zandbodem die 3000 jaar 
geleden uit zee is aangespoeld maar waarin 

geen kalk meer aanwezig is omdat die gedurende der-
tig eeuwen door regen is uitgespoeld. Schrale grond 
dus met weinig voedingsstoffen waarop tot aan de 
zeventiende eeuw voornamelijk struikhei groeide. 
Desondanks hebben boeren met weinig middelen 
toch altijd geprobeerd om hier de kost te verdienen. 
In de Middeleeuwen troffen we op deze strandwal 
tientallen kleine gemengde boerenbedrijfjes waar 
gezinnen door noeste arbeid het hoofd boven water 
hielden. Hun bezit was niet groot, vaak maar twee 
koeien en enkele schapen en geiten die voor melk, 
vlees en mest zorgden.  Met het laatste werd de grond 
van de rogge- en aardappelveldjes verrijkt. De beesten 
graasden overdag op de heide en stonden ‘s nachts in 

een potstal. Boerderij Solleveld was het laatste overge-
bleven boerenbedrijf dat begin twintigste eeuw nog 
dienst deed als duinboerderij.

Agrarische cultuurhistorie
In de zeventiende eeuw, toen welgestelden uit Den 
Haag zich een buitenplaats konden veroorloven, wer-
den kleine boerderijen opgekocht en omgebouwd tot 
landhuis. Dat gebeurde in 1650 ook op Ockenburgh. 
Vanuit deze buitenplaats werd in de opvolgende 
eeuw het initiatief genomen om langs de Heerweg 
naar Monster een eikenhakhoutplantage aan te leg-
gen. Daarvoor werd de hei afgeplagd en de bodem tot 
rabatten vergraven waarop eiken werden geplant. Die 
verhoogde grondrillen waren nodig om de boomwor-
tels droog te houden. Er zakte in die tijd nogal eens wat 
zoet kwelwater uit de zeereep naar het achterland.

Hakhout werd elke 10 tot 12 jaar op de stobbe terug-
gezet. De stammetjes werden gebruikt als haardhout, 
de kroontakken gingen naar de bakkersovens, het loof 
diende als veevoer en de schors werd vermalen tot 
‘run’ voor de leerlooierijen. In eikenschors zit namelijk 
veel looistof. Vooral dat laatste was financieel lucratief. 
Werken in het hakhout werd gedaan door boerenge-
zinnen die er een extra centje mee verdienden. 
Het was echter zware seizoensarbeid en loste de 
armoede niet op. Omstreeks 1880 zijn de laatste hak-

houtbomen afgezet. Er ligt dus 200 jaar agrarische 
cultuurhistorie langs de Monsterseweg.  De eiken 
zijn inmiddels tot volwassen bomen uitgegroeid en 
staan na ruim drie eeuwen voor het merendeel nog 
steeds waar ze ooit zijn geplant. Op de rabatten heb-
ben ze gezelschap gekregen van berk, esdoorn, lijster-
bes, hulst, taxus, abeel, ratelpopulier en Amerikaanse 
vogelkers. Het zijn boomsoorten die bestand zijn tegen 
een voedselarme zure bodem. Vooral de Amerikaanse 
vogelkers groeit weelderig en zaait zichzelf flink uit.

Door: Aletta de Ruiter

lees vervolg op pagina 6 

Sporen van zwaar werkverkeer zijn overal 
in het Sollebos terug te vinden. Hierbij is 
niet alleen het bodemoppervlak aangetast, 
maar is de grond ook verdicht en zijn de 
wortels van de oude bomen beschadigd.
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Veel schade door exotenverwijdering
Dit oude duingebied behoort sinds het begin van de 
21-ste eeuw tot N2000-terreinen, waarbij het droge 
binnenduinbos een kwalificatie heeft gekregen waar-
binnen geen plaats is voor woekerende exoten. En de 
Amerikaanse vogelkers is zo’n exoot. Sinds 2011 loopt 
er een 6-jarig project waarbij perceeleigenaren 50 % 
subsidie krijgen voor het opruimen van de woekeraars. 
In het Sollebos was daar door de vorige eigenaar nog 
niets mee gedaan, dus stond Dunea voor het dilemma 
om voor de einddatum 2017 groot onderhoud te ple-
gen.
Waar de beheerders van de andere bospercelen reeds 
6 jaar lang handmatig of met klein materieel aan het 
zagen en afvoeren waren, kwam in het Sollebos en het 
aangrenzende kavel Dorestad afgelopen winter een 
aannemer met tractor, shovel en kettingzaag langs om 
binnen 4 weken grote schoonmaak te houden.  “Pro-
cesgestuurde aanpak” volgens de deskundigen van 
Dunea. Over welk proces hebben we het dan eigenlijk? 
Het resultaat laat zich raden.

Niet alleen alle onderbegroeiing onder de eiken is ver-
dwenen, ook de bodem is omgewoeld door het uit-
trekken van de wortelpakketten. Nu het werk klaar is, 

staan overal bandensporen in de bodem, is de strooi-
sellaag verdwenen en een groot oppervlak gefreesd. 
Van veel oude eiken zijn takken afgezaagd om de 
boom “te verbeteren”, dat is zichtbare schade. Niet 
zichtbaar is de schade aan hun wortelpakket door het 
gebruik van veel te zware machines.
 
Midden in het broedseizoen is het hier nu stil. Voor 
bodembroeders is er geen beschutting meer, alleen 
mezen, houtduiven, eksters, gaaien en andere vogel-
soorten die gebruik maken van boomkruinen vliegen 
onrustig heen en weer. Het voorjaar dient zich aan 
door de blauwe boshyacinten. Dat is een bolgewas 
dat altijd uitloopt. Het voedsel zit in de bol. Hetzelfde 
geldt voor de salomonszegel. De varens lopen ook uit, 
maar komen schots en scheef tevoorschijn. Verder is 
het leeg: geen lijsterbes, hulst, taxus, wilde kamperfoe-
lie, mossen, korstmossen of grassen meer te bekennen.  
Misschien is het nog wel het ergste dat het historische 
bodemprofiel op veel plekken is aangetast. Rabatten 
zijn geërodeerd, vergraven of juist opgevuld met zand 
om een dam te maken.
Dat de Amerikaanse vogelkers met deze schoonmaak 
nog niet is uitgeroeid bewijst de opkomst van vele 
zaailingen. Door het omwoelen van de bodem heb-

ben die juist een extra groeistimulans gekregen. Om 
ook deze zaailingen te verwijderen wacht het bos op 
een kudde schapen. Helaas zijn die niet selectief in hun 
begrazing, dus zullen ze ook alle andere groene uitlo-
pers opeten. Op deze manier zal het jaren duren voor 
dit bos zich van deze ingreep herstelt. 

Natuurprocessen en hondenuitlaat
Achter het hek bij de buren op Ockenrode zien we 
hoe zo’n bos eruit kan zien als je nauwelijks ingrijpt 
op de natuurlijke processen. Dat bos heeft een hoge 
biodiversiteit waar iedere plant zijn eigen plekje vol-
groeit volgens het principe van natuurlijke concurren-
tie. Dode bomen mogen hier omvallen en op de open 
plek groeit weer nieuwe natuur. De bodem is vochtig 
en veerkrachtig. 
Dat bos heeft als voordeel dat het al negentig jaar in 
particulier eigendom is en niet voor publiek is openge-
steld. Er komen dus ook geen hondenuitlaters voor ver-
storing zorgen. Dat laatste was tot voor kort wel het 
geval in Sollebos en Dorestad. Uitlaatservices trokken 
daar de gehele dag met los rennende honden door het 
bos en lieten veel vervuiling achter. Er huisde ook een 
zwerver en er werd gedeald. De boskwaliteit was daar-
door al veel minder dan in Ockenrode of het Hyacin-
tenbos. De zwerver is inmiddels vertrokken en Dunea 
heeft de hondenuitlaat verboden. Alleen wandelaars 
hebben tussen zonsopgang en -ondergang beperkt 
toegang, maar we komen niemand tegen. Hoewel er 
nieuwe toegangshekken en een dam zijn gemaakt is 
de doorgang naar Solleveld niet voor publiek openge-
steld. Wandelaars met jaarkaart voor dat gebied zullen 
dus de oude ingang achter het Hyacintenbos moeten 
blijven gebruiken. 

Handmatig beheer
We zullen de bosontwikkeling in het Sollebos met 
interesse blijven volgen. En we raden Dunea aan om 
een voorlichtingspaneel in te richten waarop die ont-
wikkeling wordt uitgelegd. Wellicht zijn er vrijwillige 
werkgroepen te rekruteren die het verdere beheer 
handmatig en selectief kunnen uitvoeren. Goed voor 
de betrokkenheid en leuk om te doen u

Boven:
Oude eiken zijn opgekroond. De 
reden is onduidelijk; ook dode tak-
ken zijn waardevol in zo’n oud bos.

Onder:
Op deze plek stond vorig jaar nog een den-
nenbos met zwarte den en berkenondergroei. 
De bomen zijn tot op de wortels afgezaagd.

Bij de buren in Ockenrode is 
het bos gevuld met een  
variëteit aan begroeiing. 
Dit bos behoeft geen actief 
onderhoud. Alle vegetatie 
zoekt zijn eigen groeiplek. 
Door de groeiconcurren-
tie is het een dynamisch 
geheel waar in elk seizoen 
weer iets anders tevoor-
schijn groeit en bloeit.
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Maaien in Rijswijk; 
   mag het een ietsje minder?
In het voorjaar, als het gras begint te groeien, hoor je ze weer: de maaima-

chines. Op steeds grotere en snellere apparaten wordt het openbaar gazon 

gekortwiekt. De geur van gemaaid gras stijgt op, veel mensen vinden dat een 

heerlijke lucht. Veel mensen houden ook van strakke gazonnetjes. Toch is er 

veel voor te zeggen om het eens anders te doen.

Het maaien van gras en andere planten kan 
kort gezegd op twee manieren. Bij de eerste 
manier wordt het gras in kleine stukjes kapot 

geslagen; dit blijft liggen om te composteren en als 
voedsel te dienen in de bodem. Zo wordt de grond ver-
rijkt. Deze manier van maaien noemt men klepelen.
Bij de andere manier van maaien wordt het gras van 
onder afgesneden. Vervolgens wordt het afgevoerd 
waardoor de bodem niet verrijkt wordt maar eerder 
verschraalt. Vaak laat men het gemaaide gras een 
weekje liggen zodat zaden van bloeiende planten de 
kans krijgen in de bodem te verdwijnen en insecten 
een goed heenkomen kunnen zoeken. Deze manier van 
werken noemt men gewoonlijk maaien met afvoeren.
Er is nog een andere indeling en wel tussen intensief 
en extensief maaien. Bij intensief maaien, als het gaat 
om gazonbeheer, wordt er iedere 14 dagen gemaaid, 
beter gezegd geklepeld.
Bij extensief maaien maait men slechts een enkele 
maal per het jaar, dit kan zowel klepelen als maaien 
en afvoeren van het maaisel zijn.
In Rijswijk wordt sinds jaar en dag vooral geklepeld. 

Slechts op een paar plekken wordt gemaaid met 
afvoer van maaisel. Veel plekken worden ook inten-
sief gemaaid. De Rijswijkers houden van netjes, dat 
zijn ze gewend.

Schuiven in het maaibeleid
In november vorig jaar heeft er een overleg plaatsge-
vonden tussen mij,  portefeuillehouder Rijswijk van de 
AVN en enkele groenambtenaren van de gemeente. 
Hierbij kwam de maaikaart van de gemeente op tafel. 
Doel van het overleg was om te bezien of een meer 
ecologische vorm van maaien mogelijk was. Al gauw 
werd duidelijk dat dat er niet in zat. Wel was het haal-
baar om wat verandering aan te brengen in de plekken 
waar wel gemaaid wordt met afvoer. Op deze manier 
krijgen ecologisch kansrijke plekken meer de ruimte 
om uit te groeien tot bloemrijke weides.
In dat overleg is ook afgesproken dat bij een aantal 
van de singels een meter gras langs het water kan 
blijven staan. Op deze manier kunnen oeverplanten  
uitgroeien en bloeien om tot nut te zijn voor insecten, 
amfibieën en oeverbroedende vogels.

Inventarisaties oevers
In mei dit jaar heeft de portefeuillehouder de stroken 
langs het water geïnventariseerd (er is alleen naar de 
planten gekeken). Opvallend was dat een meter gras 
laten staan niet altijd makkelijk bleek, veel stroken 
waren aan de magere kant. Maar ze waren er wel. Alle 
begin is moeilijk.
Bij de inventarisatie bleek dat er toch een aardige 
diversiteit aan planten te vinden is. Weliswaar wer-
den op veel plekken de stroken overheerst door plan-
ten als fluitenkruid, brandnetel, weegbree e.d., maar 
er werden hier en daar ook leukere soorten gevonden 
zoals ereprijs (gewone-, grote-, draad- en tijmereprijs), 
verschillende zegges die vaak lastig te determineren 
zijn, moerasspirea, holpijp, gewone waterbies en heel-
blaadjes. In de stroken van de Sir Winston Churchill-
laan zijn zomaar 53 plantensoorten aangetroffen. Dat 
is bepaald geen slechte score.
Als portefeuillehouder AVN zal ik de stroken nog een 
paar keer inventariseren en vervolgens een rapport 
opstellen en aanbieden aan de wethouder die verant-
woordelijk is voor groen en  biodiversiteit.

De AVN houdt zich al 90 jaar bezig met het behoud 
van de natuur in Den Haag en omstreken. Vaak gaat 
het hierbij om houden wat je hebt. In Rijswijk wordt 
de AVN uitgenodigd mee te denken in het vinden van 

manieren om de biodiversiteit in de gemeente te ver-
groten. Men wil meer natuur in de openbare ruimte. 
Hierbij krijgt de AVN niet alleen een rol in het behoud 
van het historisch groen van Rijswijk maar ook in het 
creëren van nieuwe mogelijkheden voor stadsnatuur. 
We houden u op de hoogte u

Tekst en foto’s: Peter Hegi

Foto boven: 
Op de Verrijn Struartlaan wordt langs het 
water een strook van 1 meter niet gemaaid.

Foto onder: 
Een voorbeeld van wel en niet maaien 
van de laatste grasstrook langs het 
water. Helaas zijn de oevers hier hoog, 
hard en terugwijkend, zodat er geen 
enkele ecologische verbinding tussen 
water- en landmilieu plaatsvindt

Foto linkerpagina:
53 plantensoorten aan de Churchilllaan.
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“Genees de kastanjes langs de Scheveningseweg!”
Afgelopen jaar is er veel te doen geweest rond de Scheveningseweg. Nadat 

de HTM constateerde dat de railfundering dringend vervangen moet worden, 

rees bij de gemeente de vraag hoe om te gaan met de zieke kastanjes langs 

de trambaan. Op initiatief van de gemeente boog een denktank van deskun-

digen en leken zich over verschillende oplossingsvarianten. Een meerderheid 

koos ervoor om de rij kastanjes te vervangen door lindes. Boomdeskundige  

J’ørn Copijn deed een second opinion.

Sinds een jaar of vijftien worstelt Den Haag met 
de kastanjebloedingsziekte. Heel veel paarden-
kastanjes in de stad zijn geïnfecteerd door de 

bacterie Pseudomonas syringae pv aesculi. De laatste 
10 jaar wordt deze boomsoort in Den Haag intensief 
gemonitord en er zijn al 600 ernstig zieke bomen 
gekapt. De universiteit van Wageningen (WUR) doet 
onderzoek naar de ziekte en de bestrijding ervan. Een 
afdoende oplossing is nog niet gevonden.

Onderzoek wijst uit dat de kastanjes langs de Scheve-
ningseweg ook zijn aangetast. Het gaat in totaal om 
136 bomen waarvan bij een deel de conditie tussen 
2008 en 2015 gestaag achteruit is gegaan. De prog-
nose van WUR is dat het merendeel van deze bomen 
binnen tien jaar ernstig zal zijn aangetast en derhalve 
gekapt moet worden. Een meerderheid in de ‘Denk-
tank Scheveningseweg’ maakte derhalve de afweging 
dat het in dat geval verstandig lijkt om, nu er toch een 
grote ondergrondse ingreep moet plaatsvinden, deze 
bomen in te ruilen voor een andere boomsoort die niet 
ziektegevoelig is. Men koos voor lindes. Echter niet alle 
deelnemers uit de Denktank zijn dezelfde mening toe-
gedaan. Er liggen dan ook twee verschillende adviezen 

plus een aanvraag voor een second opinion van een 
extern deskundige.

Herinrichting in 1988
De laatste herinrichting van de Scheveningseweg 
stamt uit 1988. Ook toen moesten de tramrails ver-
vangen worden en is de gehele laan zeer zorgvuldig 
in de nieuwe bomen gezet. Over een lengte van twee 
kilometer werden rijen halfwas kastanjes, lindes en 
iepen aan weerszijden van de weg geplant. De keuze 
van de boomsoort was afhankelijk van de invloed van 
de zee. Iepen kunnen beter tegen saltspray dan kas-
tanjes. Omdat de originele duingrond niet veel voedsel 
te bieden heeft, kreeg iedere boomkluit een grote gift 
voedselrijke boomgrond mee. Het werk werd destijds 
uitgevoerd door het bedrijf Copijn Utrecht. Boomver-
zorgers met traditie en een zeer lange ervaring. 

Bomen moeten oud kunnen worden
Het is dan ook niet verwonderlijk dat J’ørn Copijn 
bezorgd is over de toekomst van ‘zijn’ bomen. “Samen 
met de Plantsoenendienst hebben we deze laan aan-
geplant met de bedoeling dat de bomen oud mochten 
worden”, is zijn eerste reactie als hij hoort dat de hele 

rij kastanjes langs de trambaan  dreigt te verdwijnen. 
“Bomen zijn de enige levende organismen die heel 
oud kunnen worden mits je ze goed verzorgt. Als er nu 
bomen ziek zijn dan betekent dat dat hun weerstand is 
afgenomen”. Copijn plaatst grote vraagtekens bij het 
rapport van de universiteit van Wageningen. “Er is op 
een zeer eenzijdige manier naar de cijfers gekeken. Als 
je over een periode van tien jaar bijhoudt dat er een 
bacterie-infectie optreedt en vervolgens doe je niks 
aan boomverzorging dan kun je er op wachten dat er 
een epidemie ontstaat”. 
Tijdens een rondgang langs enkele aangetaste kastan-
jes laat hij zien op welke plekken de bomen zijn aange-
tast en legt hij uit hoe de boom daar zelf op reageert. 
“Iedere boom zal weerstand willen bieden aan schade 
van buitenaf. Of er nu een verwonding optreedt door 
een afgebroken tak of dat er een schimmelziekte zijn 
slag wil slaan, de boom reageert met de aanmaak van 
reactiehout: de callus-vorming. Dat kun je ook duide-
lijk zien. Ik ken veel voorbeelden van bomen waarbij na 
jaren van callusgroei een oude wond weer helemaal 
dichtgroeit”.  

Herstel na verzorging
Copijn is van mening dat de meeste aangetaste 
bomen langs de Scheveningseweg weer zullen her-
stellen na een vakkundige verzorging. Hij heeft daar 
zelf veel ervaring mee. “Er moet allereerst een gift 
bomenvoeding bij, dat kan d.m.v. bodeminjectie. 
Tegelijk moet onderzocht worden of de bodem door 
het zware verkeer verdicht is. Indien nodig kunnen 

we de grond ‘ploffen’ om de boomwortels meer lucht 
te geven.  Bij het vervangen van de tramrails kan er 
meteen een nieuwe gift voedzame boomgrond wor-
den aangebracht. In combinatie met verzorging van de 
aangetaste plekken op de stam garandeer ik je dat die 
zieke bomen er volgend jaar veel florissanter bij staan”. 

Hoge takaanzet, minder snoei
Er is nog een reden waarom die kastanjes niet weg 
moeten volgens Copijn. “In 1988 hebben we speciaal 
bomen uitgezocht met een hoge kroonaanzet. Het 
was een vergeten partij op een boomkwekerij die 
ongeschikt was voor de gewone verkoop. Maar omdat 
de takontwikkeling langs de stam zo hoog stond, kon-
den wij ze prima gebruiken langs de trambaan. Er zit 
weinig ontwikkeling van takaanzet uit adventief knop-
pen. Daarom hoeft er minder gesnoeid te worden. Dat 
scheelt veel dure nachtarbeid in het boomonderhoud”.

Kennis delen
We vragen hem waarom deze kennis niet breed 
bekend is bij de groenbeheerders en het onderzoeks- 
team naar de kastanjebloedingsziekte. “Er wordt 
in dit vak veel langs elkaar heen gewerkt en eerlijk 
gezegd had ik het te druk om me daar ook nog mee te 
bemoeien. Inmiddels ben ik al een poosje met pensi-
oen.  Ik wil wel een cursus gaan opzetten om Haagse 
groenbeheerders specifieke vakkennis bij te brengen. 
Frappant is dat ik me bij de nieuwe generatie soms 
gewoon opnieuw moet voorstellen. De naam Copijn 
zegt ze niet zo veel meer” u

Door: Aletta de Ruiter 
      tekening: J’ørn Copijn

Om inzicht te geven in mogelijkheden 

en kosten heeft J’ørn Copijn een rap-

port opgesteld en aangeboden aan de 

wethouder. Dit kan dienen als second 

opinion op de adviezen die vanuit de 

Denktank zijn ingebracht.

J’ørn Copijn (links) en Bas Steenks 
tijdens de quickscan bij de kastanjes

Aantasting door de 
kastanjebloedingsziekte

Opinie - interview

Het rapport is te downloaden via www.avn.nl
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Leegte in het boerenland
Onze oer-Hollandse polders kunnen zo mooi zijn. Velden vol prachtige bloemen, 

overal libellen en vlinders, kwakende kikkers en een bont gezelschap van luid-

ruchtige weidevogels. Een levendig landschap waar we tegenwoordig helaas 

steeds meer naar moeten zoeken. Alle weidevogelsoorten gaan in snel tempo 

achteruit. Kan dat tij nog gekeerd worden?

Uit allerlei onderzoeken is gebleken dat de  
de achteruitgang komt door een achterblij-
vende jongenproductie. Er worden te weinig 

jongen volwassen. Zo vlogen in Nederland in 2016 op 
zo’n 35.000 paartjes grutto (nota bene onze nationale 
vogel!) slechts 4000 jongen uit. Weidevogels kunnen 
alleen gedijen in een voor hen ideaal leefgebied: natte 
bodems met wormen, rust om eieren te kunnen uit-
broeden, insecten waarmee de jongen zich groot kun-
nen eten en hoog gras om zich te kunnen verstoppen 
voor vijanden. Dergelijke landschappen zijn zeldzaam 
geworden. De meeste boeren zien zich gedwongen om 
- in regelmatige cycli van maaien, schudden, rapen en 
bemesten - zoveel mogelijk gras van het land te halen, 
zodat hun koeien zoveel mogelijk melk geven die de 
supermarkt tegen een zo laag mogelijke prijs koopt.

Achteruitgang in kaart gebracht
De afgelopen 30 jaar zijn de landelijke aantallen wei-
devogels fors gedaald. Zo ging de kievit met 50% ach-
teruit, de grutto met 60% en de scholekster met 65%; 
de veldleeuwerik is bijna verdwenen. Deze afname 
bleef lange tijd gemaskeerd, omdat de oudervogels de 
gewoonte hebben jaar op jaar naar dezelfde broedplek 

terug te keren. Weidevogels kunnen behoorlijk oud 
worden, maar zij hebben natuurlijk niet het eeuwige 
leven. Afgaande op de nu bekende gegevens lijkt het 
erop dat  de optelsom van achterblijvende jongenpro-
ductie en natuurlijke oudersterfte nu tot een accela-
ratie van de afname leidt.

Predatie
Ook predatie wordt genoemd als oorzaak van de ach-
teruitgang. Overigens, predatie is van alle tijden; er is 
nog nooit een diersoort uitgestorven door toedoen 
van een andere diersoort. Maar natuurlijk vallen er 
weidevogels, eieren en kuikens ten prooi aan roofdie-
ren. Over de rol van predatie zijn veel misverstanden. 
Zo wordt de buizerd van van alles en nog wat beschul-
digd. De buizerd richt zijn vizier echter voornamelijk 
op kleine zoogdieren als veldmuizen en mollen. Uit 
gericht onderzoek (voedselafdracht bij nesten en 
maagonderzoek) blijkt dat weidevogels nauwelijks in 
zijn dieet voorkomen. Dan is er Reintje de vos die wel 
raad weet met gedekte tafels. Maar zoals elk roofdier 
richt ook hij zich op de talrijkste prooien: muizen en 
ganzen. 
Ganzen worden vaak als probleemsoort beschouwd, 

met als antwoord verjaging en/of afschot en daarmee 
onrust in natuurterreinen. 
Ook blauwe reiger en, in mindere mate, ooievaar kun-
nen zich tegoed doen aan jonge weidevogels. In feite 
is dat uitwijkgedrag want ook hun primaire voedsel 
(grote insecten, amfibieën) is sterk afgenomen. Het is 
dus belangrijk omstandigheden te scheppen, waarin 
ook de waterfauna (waaronder kikkers) weer kan flore-
ren. De predatiedruk op weidevogels zal dan afnemen.

Zonder boeren geen weidevogels
Weidevogels hebben halverwege de vorige eeuw sterk 
kunnen meeliften met de opkomst van de agrarische 
wereld. Boer en weidevogel was lange tijd een goed 
huwelijk. Vervolgens kwam de intensivering binnen 
de agrarische bedrijfstak; de weidevogels konden die 
snelle veranderingen niet bijbenen.
Gelukkig ziet een toenemend aantal boeren in, dat 
landbouwbeleid helemaal niet ten koste hoeft te gaan 
van natuurbehoud, maar dat ze elkaar zelfs kunnen 
versterken zonder dat de boer brood op de plank mis-
loopt. Het kan, maar daar is wel iets voor nodig, zoals:
1. zorgen voor rust, indien mogelijk tot half juni 

(het broeden neemt vier weken in beslag; daarna 

duurt het nog vier tot vijf weken voordat de jon-
gen uitvliegen);

2. zorgen voor kruidenrijk grasland, waar veel insec-
ten op afkomen (bedenk dat een kuiken per dag 
1000 insecten nodig heeft);

3. zorgen voor nattigheid;
4. vaste mest uitrijden (blijft langer op het land lig-

gen en trekt insecten aan);
5. openheid van het land (bomen en struiken fun-

geren als uitkijkpost voor roofdieren).
Dit alles onder de noemer ‘natuurinclusief boeren’: de 
kwaliteit van de natuur inzetten voor voedselproduc-
tie en daarmee tegelijkertijd de natuur robuuster en 
gevarieerder maken.

En de consument?
Natuurlijk spelen wij als consumenten ook een rol in 
dit verhaal. Dat zit al in kleine dingen. Het is weinig 
moeite om in de supermarkt op zoek te gaan naar bio-
logische zuivel. Het kost iets meer, maar hebben wij 
dat niet over voor het goede doel? 
Verder zijn er biologische boeren die hun producten 
verkopen in een winkel op hun erf. Ook op boeren-
markten is biologische zuivel te koop. Of bestel via 
websites als redderijkeweide.nl en weidewereld.nl.
Alle goede initiatieven, van zowel boeren als weide-
vogelbeschermers ten spijt is er ook het besef dat er 
meer nodig is om weidevogels te redden. Alleen een 
drastische verandering in het (Europese) landbouw-
beleid, waarvoor de politiek zich moet inspannen, kan 
ervoor zorgen dat de weidevogels het straks weer goed 
hebben in ons land en dat de boer rendabel kan blij-
ven boeren omdat hij een vergoeding krijgt per weide- 
vogelvriendelijke hectare land u

Tekst: Adri Remeeus
Tekeningen uit: Teixeira, Atlas 
Nederlandse broedvogels 1979

Tureluur

Grutto

Kievit

Wulp
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Johan David Zocher jr.  1791 - 1870

Louis Paul Zocher  1820 - 1915

Zocherparken in Den Haag en omstreken
In Den Haag en omringende gemeenten ligt een flink aantal parken die ontworpen zijn door een 

lid van de familie Zocher (landschapsarchitecten).  Deze parken bepalen in hoge mate de identiteit 

van de Zuid-Hollandse landgoederenzone. Deze zone ligt tussen het Westland en Haarlem op het 

zand van de oude strandwallen.

Het langgerekte lint van buitenplaatsen en 
landgoederen kreeg in de loop van de negen-
tiende eeuw een bijzondere allure door die 

vele Zocherparken. Allure, die nu nog steeds hogelijk 
gewaardeerd wordt.  Johan David Zocher sr. (1763 – 
1817) heeft als eerste van de familie de landschapsstijl 
toegepast bij zijn ontwerpen. Hij kreeg opdracht van 
rijke eigenaren die hun buitenplaats wilden laten ver-
groten en/of inrichten naar de nieuwste tuinmode. 
Dat betekende dat hij de daar aanwezige, veelal geo-
metrische tuinen, omvormde tot een landschapspark. 
Hij maakte daarbij gebruik van bestaande elementen 
als vijvers, zichtlijnen en bomenlanen, die hij veran-
derde naar een veel romantischer beeld van gebogen 
lanen en paden. Zijn zoons Johan David Zocher jr. (1791 
– 1870) en Karel Zocher (1796 – 1863) en kleinzoon Louis 
Paul Zocher (1820 - 1915) volgden hun (groot)vader op 
en borduurden voort op de eerste ontwerpen maar 
ontwikkelden ook ieder hun eigen stijl. 

Tweehonderd jaar oude parken
In Den Haag, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en 
Voorschoten waren dat in totaal ruim twintig parken, 
waaronder Clingendael, Oosterbeek, de Koekamp, Bac-
kershagen, de Paauw, Berbice, Duivenvoorde en Vreugd 
en Rust. Allemaal prachtige parken in eerste aanleg 
maar door slecht onderhoud inmiddels wel wat sleets 

geworden. De tweehonderd jaar oude parken zijn 
voor het merendeel in matige tot slechte staat. Twee-
honderd jaar oude bomen zijn aan het eind van hun 
levensduur. De heesters zijn verdwenen of vervangen. 
Door het achterwege blijven van regelmatig deskun-
dig onderhoud zijn veel kenmerkende structuurele-
menten achteruitgegaan en soms zelfs helemaal ver-
dwenen. Dat maakt het benoemen van de kwaliteiten 
steeds moeilijker. Ook het gebruik van de parken is ver-
anderd. Wandelden onze voorvaderen al converserend 
met elkaar over de paden, tegenwoordig nemen wij 
wandelwagens, kinderfietsjes en rollators mee, zijn de 
aantallen gebruikers van de parken een veelvoud van 
toen en is er minder menskracht beschikbaar om de 
parken te onderhouden.  Hoe zagen de Zocherparken 
er oorspronkelijk eigenlijk uit en hoe brengen we ze 
weer in optimale conditie? 

Ontwerpkarakteristiek van de Zochers
Voor het behoud van de prachtige landschapsparken 
was dringend onderzoek nodig naar de ontwerpkarak-
teristiek van de Zochers en naar richtlijnen voor beheer 
van de parken. Onlangs is een dergelijk onderzoek 
afgerond. Dat biedt veel handvaten voor herstel en 
mogelijke vervanging van onderdelen van de parken.  
Het rapport geeft belangrijke richtlijnen  gebaseerd 
op de door de Zochers gebruikte ontwerpprincipes 

en bijzondere beplantingskenmerken. Die zijn 
immers bepalend voor de historische en ruim-
telijke kwaliteit van het park. 
Vier parken (Berbice, Oosterbeek, Beukenhorst 
en Vreugd en Rust) zijn nader onderzocht. Zij 
laten een dwarsdoorsnede zien van parken, 
die ontworpen zijn door  J.D. Zocher sr. en jr. Zij 
onderscheiden zich van elkaar door een ver-
schillende staat van onderhoud en wijze van 
beheer (publiek of particulier) en door hun for-
maat van klein tot groot. Voor allemaal geldt 
dat de hoofdstructuren, zoals vijvers en lanen 
nog goed herkenbaar zijn, zeker met de nu 
beschreven karakteristieken. 
Het familiearchief van de Zochers is helaas ver-
loren gegaan. Wel bewaard zijn diverse catalogi 
van de firma Rozenhagen, de kwekerij van de 
familie Zocher. Ze bieden houvast om inzicht te 
krijgen welke boomsoorten favoriet waren bij 
de Zochers en hun klanten.

Naar binnen gericht of met zichtlijnen
Door een analyse van nog aanwezige ontwerp-
tekeningen en van de huidige parken, is het 
inzicht in de ontwerpwijze van vooral J.D. Zocher 
sr. en jr. vergroot. In de rapportage zijn  naast 
een biografie van de Zochers ook de kenmer-
kende ontwerpaspecten van de verschillende 
Zochers in kaart gebracht. Zocher sr. ontwierp 

met getekende passerbogen voor lanen en vij-
vers . Zijn parken waren naar binnen gericht en 
bestonden uit een serie “kamers”. Zocher jr. had 
een vrijere stijl en richtte de blik ook naar buiten 
met zichtlijnen op buiten het park gelegen ele-
menten. Vervolgens zijn voor de verschillende 
onderdelen als paden, vijvers en boomgroepen 
aanbevelingen gedaan hoe de kwaliteit van 
de bestaande parken verbeterd kan worden 
in de stijl van de Zochers. Hopelijk zien de ver-
schillende eigenaren van de parken kans hun 
Zocherpark de komende honderd jaar weer te 
laten bloeien u

Het project Kwaliteitsimpuls Zocherparken was een initiatief van het 
Erfgoedhuis Zuid-Holland, de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, 

Leidschendam-Voorburg en Den Haag. Het sluit aan bij het beleid van de 
Erfgoedlijnen van de provincie Zuid-Holland. Onder begeleiding van een pro-
jectteam hebben de adviesbureaus Korneel Aschman en Stichting In Arcadië 
het onderzoek uitgevoerd. Zij werden bijgestaan door een klankbordgroep, 
bestaande uit eigenaren, beleidsambtenaren van gemeenten, de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed en deskundigen uit het werkveld, waaronder hove-
niers, tuinhistorici en beheerders.
Het project is financieel mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland, de 
genoemde gemeenten, het Prins Bernard Cultuurfonds en het Stimulerings-
fonds Creatieve Industrie u 

Het rapport is te vinden op: www.zocherparken.nl

Door: Els Fischer

Buitenplaats Vredenoord aan de West-
vlietweg werd onlangs geheel geres-
taureerd en in oude luister hersteld.
Glooiende, kronkelende oevers, spiegelende 
waterpartijen en nieuwe onderbeplan-
ting behoren tot het Zocherconcept.
Foto: Peter Verhoeff
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Bomen en lichtmasten, niet altijd een goede samenwerking
Bomen en lichtmasten vormen belangrijke elementen in ons straatbeeld. Zon-

der dit beeldbepalende straatmeubilair zou onze stad er heel anders uitzien. 

In feite kunnen we niet zonder. De combinatie van de twee gaat echter niet 

altijd in goede harmonie. We komen  regelmatig verbazingwekkende situaties 

tegen.

Het is duidelijk dat dit twee heel verschillende 
soorten ‘straatmeubilair’ betreft.  Als een 
lichtmast eenmaal is geplaatst, zal deze niet 

gauw meer veranderen; hooguit een keer een ander 
kleurtje verf. Een boom, eenmaal geplant, verandert 
voortdurend.   ’s Winters meestal kaal en ’s zomers in 
het blad. En dat blad verandert een paar keer per jaar 
van kleur. Het tere groen in het voorjaar en de kleur-
explosies in het najaar zijn steeds weer ervaringen 
die nooit vervelen. Maar het belangrijkste verschil ten 
opzichte van een lichtmast zit hem in de groei van de 
boom. Deze groei verschilt per soort, maar ook bin-
nen een soort kunnen grote verschillen optreden. En 
die groei veroorzaakt nogal eens conflicten met de 
lichtmast.

Samen delen
We mogen aannemen dat boom en lichtmast de straat 
samen moeten delen en wel zodanig dat beide een 
optimaal effect kunnen leveren. Helaas blijkt dit niet 
altijd het geval want ze staan elkaar nogal eens in de 
weg. Ze zijn dan te dicht op elkaar geplaatst. In dat 
geval belemmert de boom de belichting. Het is per 
geval verschillend en zeer uiteenlopend. De vraag is: 
treedt de belemmering al kort na boomaanplant of 

plaatsing lichtmast op of pas na vele jaren als de boom 
is gegroeid? In het laatste geval kan er meestal door 
middel van gepaste snoei nog veel van het schaduw-
effect ondervangen worden. Maar als de schaduwvor-
ming van de boom kort na aanplant speelt, dan is het 
probleem groot en valt er zonder onevenredige snoei-
maatregelen weinig te doen. 

Waar ligt het probleem ?
De oplossing van de geschetste problemen lijkt 
eenvoudig: plaats de lichtmasten en bomen op een 
gepaste afstand van elkaar, zodat ze elkaar niet in 
de weg zitten. Van groot belang bij deze afweging is 
natuurlijk kennis van de te planten boom; want de 
soort bepaalt uiteindelijk de kroonvorm en grootte. 
Maar ook kennis van de wenselijke lichtmast speelt 
een belangrijke rol. Er worden vele maten en uitvoe-
ringen in de stad gehanteerd. Het beheer van straat-
beplanting en openbare verlichting is een taak van de 
gemeente, maar de uitvoering ligt bij verschillende 
afdelingen van de Dienst Stadsbeheer. Het lijkt logisch 
dat deze afdelingen onderling overleg voeren, maar 
in de praktijk wordt dat helaas nogal eens vergeten.
Op welke plaatsen treffen we conflictsituaties ? Als je 
op dergelijke situaties gaat letten dan kom je door de 

hele stad gekke dingen tegen. Soms betreft het situaties die al decennia 
bestaan, waarvan de bol-esdoorn in de Fluitenbergstraat een sprekend 
voorbeeld is. Maar ook bij recente herinrichtingen zoals aan De Werf 
komen situaties voor die zeker een probleem gaan vormen. Hier zijn pla-
tanen geplant die op enkele meters afstand van lichtmasten staan en in 
enkele gevallen pal onder de armatuur op 80 cm afstand van de mast. 

van een ondergronds, onzichtbaar probleem tussen bomen en lichtmasten. 
Dit betreft de verdeling van ondergrondse ruimte tussen wortels en kabels/
leidingen. Dat is dan doorgaans aan de orde bij de oudere bomen en wordt 
duidelijk bij graafwerkzaamheden. Dit kan zijn bij vervanging of aanpassing 
van de kabels, maar ook bij rooien of verplanten van bomen. Het gebeurt vaak 
dat de leidingen op zeer korte afstand – minder dan 1 meter -van de kern van 

Tekst en foto’s: Bas Steenks
tekeningen: Jaap Lemstra

De plataan behoort tot de grote boomsoorten. Hierbij moet je rekening 
houden met een hoogte en een breedte  van 10 tot 15 meter. In dergelijke 
situaties, zou je verwachten, dat er in het ontwerp geschoven wordt, met 
zowel boom als lichtmast. Maar dat is helaas niet gebeurd. Misschien 
een schrale troost, maar Den Haag is niet de enige gemeente waar dit 
probleem voorkomt.

Ondergrondse conflictsituaties
Behalve het zichtbare, bovengrondse conflict, is er ook regelmatig sprake 

de boom liggen. Het komt zelfs voor, dat er weleens bomen pal boven een 
leiding zijn geplant. Maar lang niet altijd is het duidelijk welke voorziening 
het eerst is aangebracht: de boom of de lichtmast. Behalve leidingen voor 
openbare verlichting, ligt er nog een hele reeks van andere voorzieningen 
onder de grond, zoals gas, licht, water, riool, telefoon enz. Kortom de boom 
heeft het vaak zwaar om ondergronds haar wortels te kunnen spreiden. Toch 
zien de meeste bomen kans om, ondanks de slechte ondergrondse situatie, 
te overleven. Sterker nog, vele  bomen doen ons vaak verbaasd staan, dat ze 
toch tot fraaie, volwassen exemplaren kunnen uitgroeien u

bol-esdoorn in de Fluitenbergstraat jonge linde aan de Bezuidenhoutseweg zilveresdoorn aan de La Reyweg
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Mijn eerste kennismaking met dit 
muisje was een totale verrassing. 
Bij de winterschoonmaak van 

nestkastjes trof ik eens een tot de nok gevuld 
kastje met nestmateriaal. Mijn eerste gedachte 
was: “nest winterkoning”; maar tot mijn schrik 
sprong er een tiental grijsbruine beestjes uit 
die met onwaarschijnlijk grote sprongen het 
bos in vluchtten. Ze gedroegen zich als kleine 
kangoeroes, maar de zoogdierengids vertelde 
mij dat het bosmuizen waren die hun nesten in 
holle bomen of in de grond maken. Nestkastjes 
gelden als surrogaat holle bomen en zijn dus 
prima geschikt. Omdat ik niet wist of de bewo-
ners nog afhankelijk waren van hun woning heb 
ik het nest maar laten zitten. Later hoorde ik van 
andere vogelwachters dat zij dezelfde ervarin-
gen hadden. 

In vogelrustgebied Marlot fotografeerde ik 
afgelopen twee winters de bezigheden van 
deze snelle jongens. Omdat ze meestal tegen 
de schemering naar buiten komen, had ik flits-
licht nodig. Daar schrokken ze niet eens van 
en ze gingen gewoon door met hun belang-
rijkste activiteiten: boksen en eten. Dit laatste 

was de reden van hun aanwezigheid want in 
een vogelrustgebied worden vogels met extra 
voer de winter doorgeholpen. Aangezien vogels 
net zoveel morsen als ze opeten, liggen er veel 
zaadresten op de grond en dat trek weer andere 
dieren aan. De grootste consument bleek de 
bosmuis. Een snel bewegend zoogdiertje van 
hooguit 10 cm groot, exclusief zijn lange staart. 
Verder zijn grote oren, spitse snuit en grote 
kraaloogjes de uiterlijke kenmerken van deze 
‘ware muizen’. Ze wegen maximaal 30 gram. 
De exemplaren voor mijn camera waren ech-
ter niet groter dan 7 cm. De jonge dieren uit de 
nestkast zijn met 4-5 cm nog kleiner. Die jongen 
beginnen hun leven met een grijs velletje dat 
na enkele weken lichtbruin wordt met zacht-
gele tonen. De buik wordt dan helder wit en de 
staart donker van boven en licht van onder. De 
voorvoetjes met vier tenen en de langere ach-
tervoeten met vijf teentjes zijn roze of wit. Aan 
de borst zijn soms twee gele vlekken te zien.

Een dieet van zaden en paddenstoelen is niet 
voldoende voor een kansrijk nageslacht. Er 
moet eiwit gegeten worden in de vorm van 
spinnen, rupsen, vlinderpoppen en kevers. De 

meeste insecten zijn kansloos bij deze snelle 
jagers. Als de buit meer is dan de bosmuis direct 
kan opeten, wordt er voorraad aangelegd in 
duimgrote gaatjes in de grond. Als die vol zijn, 
worden ze dichtgeschoven en zijn ze onzicht-
baar. Dat de muizen meer dan genoeg te eten 
hadden, heeft de beheerder van het vogelrust-
gebied gemerkt: de helft van zijn nestkasten 
werd bezet door bosmuizen. Om de vogels ook 
een rustige broedkans te geven, hebben we 
maar extra kastjes rondom het reservaat opge-
hangen.  

Veel beschikbaar eten betekent een klein ter-
ritorium dat door het vrouwtje wordt bezet. De 
forsere mannetjes doorkruisen diverse territoria 
en komen dan in botsing met hun mannelijke 
buren. Als echte kerels betekent dat knokken 
en vooral op het eind van de wintermiddag is 
dit schouwspel vaak gade te slaan. In de meest 
comfortabele situatie, zoals in het vogelrustge-
bied, is zo’n muizenterritorium niet groter dan 
enkele vierkante meters. 
Als je een uurtje stil in de observatiehut zit, is er 
dan ook enorm veel te genieten van al dat langs 
rennende dierlijk grutu

In Nederland kennen we twee soorten bosmuizen. De grote bosmuis ook wel geelhals-

bosmuis genoemd en de kleine bosmuis. Eerstgenoemde is vrij zeldzaam en treffen 

we alleen in Zuid Limburg en Oost Nederland. De kleine bosmuis (Apodemus sylva-

ticus) is zeer algemeen en in bijna alle landschapstypen op droge grond te vinden.

De kleine bosmuis, een mini-kangoeroe

Door: Frederik Hoogerhoud
Tekening: Jaap Lemstra

Foto’s: Frederik Hoogerhoud/ Wikipedia
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De Italiaanse populier Populus nigra Italica

Het afgelopen jaar is er in onze steden en ook landelijk een zeer groot aantal 

populieren gekapt. Dit geschiedde soms terecht, maar soms ook onterecht. 

Helaas heeft de uitvinding van de motorzaag het verwijderen van bomen wel 

erg gemakkelijk gemaakt. Voorheen was dat een heel werk en men bedacht 

zich nogal eens alvorens daar aan te beginnen.

Gelukkig wordt het langzaamaan duidelijk 
dat bomen levende wezens zijn en van groot 
belang voor het totale leven op aarde. Om 

ons heen bepalen ze de sfeer en hebben invloed op 
onze gezondheid en welzijn. Wereldwijd is de klimaat-
verandering voor een deel te wijten aan het verdwij-
nen van bomen. Ontbossing veroorzaakt ook droogte 
en bodemerosie en daardoor hongersnood met soms 
oorlogen tot gevolg. We weten het allemaal, in vrijwel 
elk natuurprogramma wordt er op gewezen maar het 
gaat toch in hoog tempo door. 
Kleinschalig gebeurt er hetzelfde. Het verwijderen van 
een boom is steeds een soort mini-catastrofe voor de 
directe omgeving. Een boom wordt altijd omgeven 
door tal van levende organismen, biedt huisvesting 
aan vogels en insecten, reinigt de lucht en heeft eigen-
lijk invloed op alles er omheen. 

Weerstand tegen kap
Wel komt er steeds meer weerstand tegen achte-
loos kappen. Tegen het verwijderen van alle Cana-
dese populieren langs de President Kennedylaan in 

Den Haag  werd bijvoorbeeld flink actie gevoerd. Er 
werd zelfs een rechtszaak aangespannen. De rechter 
honoreerde echter de afweging van de gemeente ten 
behoeve van de veiligheid in de openbare ruimte. De 
argumenten tot behoud werden daaraan onderge-
schikt geoordeeld. Deze ontwikkeling liet bij sommi-
gen veel vraagtekens achter! Temeer daar ook Itali-
aanse populieren het slachtoffer dreigden te worden. 
Oplettende leden van de werkgroep Groen Duinoord 
en de AVN hebben dat te elfder ure kunnen voorko-
men. Er kon worden aangetoond dat ook oudere Ita-
liaanse populieren weinig of geen gevaar opleveren 
door takbreuk.

De Italiaanse populier
Door zijn bijzondere eigenschappen neemt deze 
boomsoort onder de populieren een aparte plaats in. 
Hij is een mutant van de voorheen veel voorkomende 
zwarte populier. Kenmerkend is in de eerste plaats de 
typerende groeiwijze. Doordat de zijtakken al direct 
een verticale stand aannemen ontstaat een slanke 
boomvorm, die aan de cipres doet denken. Deze zuil-

vormige boom komt voor in het Middellandse Zeege-
bied waar de Italiaanse populier oorspronkelijk ook 
vandaan komt. Hij werd in de 18e eeuw ontdekt en was 
voor landschaps- en tuinarchitecten meteen al  heel 
interessant. Bovendien bleek hij in Noord Europa goed 
tegen het koudere klimaat bestand te zijn. Zelfs harde 
wind heeft weinig invloed op de boom. Er zijn gevallen 
bekend waar  tijdens een forse storm gewone populie-
ren ernstige schade opliepen. De Italianen daarente-
gen bogen af en toe wel  diep door, zwaaiden enorm 
met hun takken, maar richtten zich soepel weer op en 
kwamen er onbeschadigd vanaf. 

Gevaar door takbreuk
Natuurlijk valt er ook bij de Italiaanse populier wel 
eens een dode tak uit.  Dit gebeurt echter voorname-
lijk als de bomen te dicht bij elkaar staan. Een gedeelte 
van de kruin krijgt dan weinig licht op de bladeren, 
die daardoor minder of geen voedsel produceren. Voor 
de boom worden ze dan onbelangrijk evenals de tak 
waaraan ze groeien.
In zo’n geval wordt zo’n tak dan wel eens losgelaten.
Als de kruin van alle kanten wordt belicht b.v. bij soli-
taire stand, komt het afsterven van takken en takbreuk 
nauwelijks of niet voor. Het voortbrengen van takken 
kost veel energie en daar gaan ook de bomen zuinig 
mee om.
Door het enorme aantal populieren dat recent om 
diverse redenen is gekapt, dreigt de hele familie in 

een kwaad daglicht komen te staan. De bomen zouden 
niet oud worden, slecht hout leveren, door takbreuk 
ongelukken veroorzaken en wat dies meer zij.
Bij een oordeel daarover moeten we echter wel beden-
ken dat onze populieren vrijwel nooit in een voor hen 
prettige, natuurlijke habitat terecht komen.
Een populier wordt bijna altijd neergezet op een wei-
nig ideale plaats. Daar wordt hij geconfronteerd met 
harde wind, druk verkeer, vervuilde lucht en tal van 
andere narigheden. De boom  moet dan maar zien 
hoe hij het daar redt! Eigenlijk zou dit moeten leiden 
tot veel respect. Respect dat gelukkig in toenemende 
mate bij de burgers aanwezig is. Tijdens de acties 
tegen de kap hingen wijkbewoners symbolisch een 
dankbaarheidsonderscheiding aan de ‘veroordeelde’ 
bomen. De uiteindelijke belangenafweging besliste 
echter anders over hun lot.

Naar anders denken
Het is te wensen, dat wij en vooral ook onze bestuur-
ders steeds zorgvuldiger over de natuur, dus ook over 
bomen, gaan denken. 
Net als wij mensen zijn ze bewoners van ‘onze’ pla-
neet. Sinds Darwin weten we toch, dat alles wat leeft 
onderdeel is van dezelfde evolutie ? Dat alles betekent 
zowel mensen als apen, beren, honden en kevers maar 
ook planten en dus bomen.   Misschien kan de stand-
vastige Italiaanse populier ons bij dat anders denken 
een beetje helpenu

Tekst en foto’s: Jaap van Loenen
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Het Westlandse strand en de duinen zijn smal en maar 
8 km lang, maar behoren voor het overgrote deel (waar 
het de duinen betreft) tot Natura 2000 gebied en waar 
het het strand betreft is het onderdeel van het Natuur- 
netwerk Nederland. Dat is een door de provincie 
aangewezen onderdeel van wat eerst de Ecologische 
Hoofdstructuur heette.

Tijdens de Westlandse kustconferentie werd er door 
deskundigen op gewezen dat de juridische en bestuur-
lijke mogelijkheden voor strandhuisjes enorm beperkt 
zijn. Gelukkig, want vanuit het oogpunt van natuurbe-
scherming moeten we voorzichtig zijn met het uitbrei-
den van de recreatiemogelijkheden. 

De AVN heeft zich ook als belanghebbende gemeld 
bij het Westlands college: de Westlandse kust grenst 
aan die van Den Haag. De Zandmotor, die flink wordt 
bezocht en gebruikt door vooral kitesurfers, dreigt 
overspoeld te worden door massatoerisme als de plan-
nen voor de strandhuisjes worden gerealiseerd. Ook 
Den Haag is gebaat bij een Westlands kust- en strand-
beleid dat evenwichtig is ontwikkeld en hanteerbaar 
is: stille gedeelten en op andere plaatsen recreatie. 
Daar passen nieuwe wegen naar het strand, nieuwe 
parkeerterreinen en verlichting niet in.  Maar vooral 
geen strandhuisjes. Niet in Den Haag bij Kijkduin en 
niet een kilometer verderop bij Monsteru 

Toen in 2015 de minister van infrastructuur 
aankondigde de bouwregels voor bouwen in 
de kuststrook te willen versoepelen, heeft een 

groep natuurbeschermingsorganisaties de inwoners 
van Nederland wakker geschud door aan de hand van 
bestaande en geprojecteerde plannen en wensen van 
de Nederlandse kustgemeenten uit te rekenen dat er 
in de komende paar jaar meer dan 6000 bouwprojec-
ten in de kuststreek gepland stonden. Door een suc-
cesvolle handtekeningenactie (de teller staat inmid-
dels op meer dan 100.000) trok de minister haar plan 
schielijk weer in en werd gewerkt aan een Kustpact dat 
inmiddels door alle kustgemeenten is ondertekend en 
waarin deze plechtig beloven geen nieuwe bebouwing 
in de kuststrook - inclusief het strand - meer toe te 
laten.

Inmiddels is het juridische getouwtrek over wat 
bestaande en wat nieuwe plannen en bebouwing 
precies inhoudt al begonnen. In de media beweren 
wethouders steevast dat hún nieuwe strandhuisjes 
bestaande plannen zijn en dus niet onder het kust-
pact vallen. Ook de gemeente Westland lijkt zich te 
willen beroepen op het feit dat de plannen voor haar 
strandhuisjes bestaande plannen zijn, maar heeft zich 
toch genoodzaakt gevoeld een conferentie te houden 
om de bevolking te laten meedenken over het toekom-
stig kustbeleid.

Bebouwing aan Westlandse kust ?

Sinds 2006 zoemt op de achtergrond van de gemeentepolitiek van Westland het plan om ongeveer 300 strand-

huisjes te plaatsen bij Monster. De provincie hield en houdt dat voorlopig tegen. Maar de gemeente wilde de eer-

ste honderd huisjes bij Ter Heijde plaatsen in het verlengde van de strandhuisjes die inmiddels bij Kijkduin staan. Door: Jeannine Engels



De wederopbouw van de jaren vijftig en zestig stond in het 

teken van licht, lucht en ruimte en heel veel nieuw groen. Het 

zijn vooral die snel groeiende boomsoorten die Den Haag nu 

volumineus in de boomkruinen zetten. Veel bomen van toen zijn 

inmiddels vervangen voor nieuwe, dat is nu eenmaal een door-

lopend proces in het groenbeheer.

Ook nieuwe beheerinzichten spelen een rol in de verschillen in 

aanblik tussen oud en nieuw. In het Westduinpark vereist het 

Natura 2000-programma dat de parkvegetatie werd omgeruild 

voor dynamisch kaal duinzand terwijl in de Waterpartij enkele 

oevers juist van kaal naar rietbegroeiing zijn omgetoverd ten 

behoeve van de ecologie.

Het was niet altijd makkelijk om de zichtpunten van de oude 

ansichten opnieuw te vinden. Voor sommige kiekjes leek een 

vliegbrevet nodig. Toch zijn ze (op één na) allemaal vanaf een 

vast punt genomen. Fotograaf Jaap Lemstra regelde toegang 

tot het dak van de Eerste Kamer, de toren van het Vredespaleis, 

de bovenste verdieping van De Sierkan en wist een beklimming 

van de Watertoren te organiseren. Het zijn die plekken die u, 

en dat geldt eveneens voor de Eendenkooi, niet direct zelf kunt 

bezoeken.  Voor de rest is alles vrij toegankelijk en kunt u met dit 

boekje in de hand een mooie tocht door groen Den Haag maken. 

U kunt de verschillende punten vinden op de kaart achterin.

Haags Groen
  Nu en Toen

AVN 90 jaar
De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ‘s-Gravenhage 

en omstreken is opgericht op 23 september 1926. Het is een goede tradi-

tie om elk lustrum iets ‘groots’ te organiseren om de natuur breder onder 

de publieke aandacht te brengen. Bij die traditie hoort vaak een boek over 

de natuur in onze lokale omgeving.

Ter gelegenheid van dit 90-jarig jubileum is gekozen voor een vergelij-

king van Groen uit de eerste helft van de twintigste eeuw en de stand 

van zaken in de huidige tijd. In 25 artikelen beschrijft historisch-geograaf 

Frans Beekman - aan de hand van oude ansichtkaarten -  wat er op die 

plek te zien is en wat er heeft plaatsgevonden.  Ze werden eerder tussen 

2007 en 2013 gepubliceerd in Haagwinde, het kwartaalblad van de AVN.

  

Het is opvallend hoeveel groene plekken er nog in goede conditie bewaard 

zijn gebleven. Vaak zelfs verbeterd qua natuurkwaliteit. Daarbij constate-

ren we een trend die loopt van ‘keurig recht aangelegd’ tot ‘ruimte voor 

de natuur met meer biodiversiteit’. De stadsnatuur is in de afgelopen 

eeuw weelderiger geworden. De bomen zijn hoger, de onderbegroeiing 

krijgt ruimte en het gras hoeft niet meer perse elke week gemaaid. 

 

Maar sommige plekken hebben de tijd niet overleefd. Vooral tij-

dens de Tweede Wereldoorlog is er grote schade aangericht. Heel 

veel bomen zijn in de kachel verdwenen of moesten plaatsmaken

voor schootsveld. Rond de Haagse Beek veranderde de stad in

een anti-tankgracht, ook ten koste van het groen.    (zie achterfl ap)         
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Boekbesprekingen

Het Groene Goud
50 jaar boomverzorging in Nederland

“Als er toch geen bomen op aarde zouden zijn…” met deze zin begint het eerste hoofdstuk van dit imposante boek over 
indrukwekkende bomen in Nederland. Het antwoord ligt voor de hand, dan zou J’ørn Copijn zijn ervaringen uit zijn 

55 jarige loopbaan als boomverzorger niet hebben kunnen boekstaven. Nu ligt er een magnum opus van zijn levenswerk. 
De naam Copijn en bomen zijn vrijwel synoniem aan elkaar. Een hele dynastie aan tuinlieden, boomkwekers, boomver-
zorgers en tuin- en landschapsarchitecten ging J’ørn voor.  Vanaf 1763 zijn de Copijnbedrijven in het Utrechtse Groenekan 
gevestigd. En zo is het nog steeds. Maar waar de voorouders zich vooral bezighielden op de eigen kwekerijen  zocht J’ørn 
de bomen in het land op. Vooral oude veterane bomen die dringend verzorging nodig hadden om te kunnen overleven. De 
eerste twintig jaar samen met zijn broer Allrik als de gebroeders Copijn, daarna als adviseur en tuin- en landschapsarchitect 
bij zijn bedrijf Copijn Utrecht, waar ook zijn vrouw Lia Copijn-Schukking als landschapsarchitecte werkzaam was.
De Copijns nemen de lezer niet alleen mee langs een reeks boomprojecten in heel Nederland maar geven ook gedetailleerd 
uitleg over groeiprocessen, verzorging, ecologie en culturele betekenis van bomen. De gemeente Den Haag neemt een spe-
ciale plek in het boek in. Dankzij de goede contacten met de groenmensen van de Plantsoenendienst kwam er een nauwe 
samenwerking tot stand tussen Copijn en ‘s-Gravenhage. Een traditie die tot op de dag van vandaag voortduurt. Het boek 
geeft een goed beeld van grote boomprojecten op o.a. het Lange Voorhout, het Plein, de Koekamp en de Scheveningseweg. 
Voor de bomenliefhebber liggen hier 320 pagina’s interessante informatie te wachten. Het geeft een gedetailleerde kijk in 
de keuken van een prachtig vak en vele gepassioneerde vakmensen u

Auteurs:  J’ørn en Lia Copijn en 
Marina Lameris
ISBN: 978-94-91229-29-9  
Prijs € 34,95  
te bestellen via www.avn.nl/ 
het-groene-goud

Haags Groen, Nu en Toen
90 jaar Natuurbescherming in Den Haag e.o.

Het is voor de AVN traditie om met enige regelmaat een boek over Haags Groen uit te geven. Goede aan-
leiding was het negentigjarig bestaan van de vereniging. Wat is er dan toepasselijker dan een terugblik 

naar groene plekken in de stad en die te vergelijken met de huidige situatie. Historisch geograaf en voormalig 
bestuurslid Frans Beekman had al eerder 25 historische verhalen in Haagwinde geschreven. Verhalen met 
geschiedenis en bijzondere weetjes over kenmerkende plekken in de stad. Daar heeft Jaap Lemstra nieuwe 
foto’s bij gemaakt en zo is een boekje ontstaan waarin we precies kunnen zien hoe hoog de bomen gegroeid 
zijn in al die jaren. Dat het groenbeheer vroeger lang niet altijd beter was, bewijzen de vele foto’s. Den Haag 
is een groene stad met prachtige historie. Vormgeefster Aletta de Ruiter heeft het boekje van uitklapbladen 
voorzien, zodat de lezer bij elk verhaal een brede presentatie krijgt van het stedelijke groen. Leuk om te geven 
en leuk om te krijgen, maar vooral interessant om te lezen u

Auteur: Frans Beekman, m.m.v.  
Jaap Lemstra en Aletta de Ruiter
ISBN: 978-90-812960-0-7
Hardcover met stofomslag € 14,95 
te bestellen via www.avn.nl/
haags-groen-nu-en-toen
of boekhandels: Couvée-Benoordenhaege,
Haagse Historisch Museum, Bruna 
Fahrenheitstr. en Haagse Boekerij


