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Vergroening van een verdichtende stad 

Niemand wil dat het groene hart van Neder-
land, de steeds maar krimpende groene 
zone tussen de steden Amsterdam, Utrecht, 

Den Haag en Rotterdam nog kleiner wordt. Aan de 
andere kant moeten er de komende jaren alleen al 
in de provincie Zuid-Holland 250.000 nieuwe wonin-
gen worden gebouwd. Daan Zandbelt, rijksadviseur 
voor de fysieke leefomgeving sprak onlangs over de 
“quarter million question”. Daar willen we de laatste 
grote groengebieden, in de provincie, maar ook in onze 
eigen stad, niet voor opofferen. Ook de gemeente Den 
Haag is dit niet van plan. Dat wil wel zeggen dat er een 
planologisch conflict is bij de invulling van de stad: er 
moet verdicht worden, maar op een verantwoorde en 
zo groen mogelijke manier.

Beleidsmatig zit Den Haag op het goede spoor. De 
discussies over de nota’s over stedelijk groen en hoog-
bouw worden gedegen gevoerd met zoveel mogelijk 
belanghebbenden. Een paar missers daargelaten 
wordt de Haagse bevolking op bijna alle niveaus 
betrokken bij de discussies over de invulling van de 
stad. Een idee van de AVN om bij toekomstige bestem-
mingsplannen een nieuw type aanwijzing te intro-
duceren: groene bebouwing, dat wil zeggen dat het 
gebied bebouwd mag worden, maar ook een groene 
aanwijzing krijgt, leek in goede aarde te vallen. Zo’n 
aanwijzing zou het voordeel hebben dat de gebouwen 
die er op komen een verplichting krijgen het zo mooi 
aangelegde groen in en aan het gebouw ook te onder-

houden en dat ook toekomstige eigenaren of bijvoor-
beeld een VvE die verplichting hebben.
Toch zijn er ondanks alle goede wil veel, heel veel beren 
op de weg. Zo zien we dat ‘groen’ maar al te vaak wordt 
verward met ‘duurzaam’. Dat zie je in de uitvoering van 
allerlei ‘groene’ projecten: Je kunt toch niet met droge 
ogen de Scheveningse haven een voorbeeld noemen 
van vergroening van de stad. De laatste zandhagedis-
sen achter Simonis zoeken op dit moment een veilig 
heenkomen! Bedoeld wordt dan dat het project een 
voorbeeld is van duurzaamheid, met de aangelegde 
walstroom, de getijdencentrale etc. Het zou mooi zijn 
om ook bij DSO (de stadsplanologen) een stadsecoloog 
met ervaring aan te stellen.

Het blijft opletten, want ook in de uitvoering gaan 
maar al te vaak zaken mis. De planning van de uit-
voering kan nog zo zorgvuldig zijn, maar als de uitein-
delijke uitvoerder geen ‘groen bloed’ heeft, zullen er 
teveel kleine zaken mis gaan.
Gelukkig letten de leden van de AVN goed op en krij-
gen wij vaak tijdig signalen van vreemde uitvoeringen, 
bomen en struiken die zomaar verdwijnen of aanne-
mers die op verkeerde momenten of te grootschalig 
dingen uitvoeren. We kunnen vaak tijdig ingrijpen en 
zorgen voor verbetering. Dank hiervoor aan alle leden 
en aan de nimmer aflatende portefeuillehouders van 
de AVN u

Jos Verhoeff,  voorzitter AVN

Jos Verhoeff  
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Veranderingen in het Westbroekpark

Er is de afgelopen eeuw 

veel veranderd in het land-

schap van het Westbroek-

park. Een kort overzicht van 

de historie en de nieuwe 

plannen die er momenteel 

gaande zijn.

Tot de tweede helft van de negentiende eeuw 
maakte het gebied van het Westbroekpark deel 
uit van de Oostduinen. In 1871 begon aannemer 

Key met het afgraven van zand. Hij bracht dat met 
zandschepen via het zojuist gereed gekomen Sche-
venings Kanaal naar Rotterdam voor de aanleg van 
het nieuwe station bij de Delftse Poort. Er ontstond zo 
een duinweide waar de Scheveningers hun paarden 
en koeien lieten grazen. Het vlakke terrein is gebruikt 
voor evenementen als de landbouwtentoonstelling 
(1913) en tijdens de Eerste Wereldoorlog verbleven en 
sportten er geïnterneerde Engelse militairen. In 1932 
was er de grote Indische tentoonstelling.
Na een jarenlange discussie binnen de gemeente over 

een definitieve bestemming, waarbij de keus tussen 
bouw van een villapark, Wagnertheater, congrescen-
trum, olympisch stadion en parkfunctie en de vorm 
van parkaanleg onderwerp van gesprek waren, kreeg 
het landschappelijke ontwerp van Pieter Westbroek, 
destijds directeur gemeenteplantsoenen, in 1922 ein-
delijk groen licht van de gemeenteraad. De aanleg 
werd een langdurig project voor de werkverschaffing 
en pas in 1929 was het in basisvorm voltooid. 
Ter gelegenheid van het 50 jarig regeringsjubileum 
van Koningin Wilhelmina in 1948 kreeg het park een 
belangrijke impuls door de grote bloemententoonstel-
ling met bloemen, vaste planten, heesters en bomen. 
Veel bekende Nederlandse kwekers zonden hun bijdra-

gen in. Het park was zo mooi geworden dat men 
besloot de vaste plantencollectie te behouden. 
In 1961 volgde de aanleg van het rosarium en 
sindsdien is er elk jaar een internationaal rozen-
concours waar kwekers uit de hele wereld aan 
mee doen. Tussen de rozen staan beelden van 
Nederlandse kunstenaars uit de 20ste eeuw.

Recente veranderingen
De rozentuin, het speelterrein en de speelweide 
zijn zeer populair. Op zonnige dagen ziet men er 
bezoekers uit heel Den Haag en van alle natio-
naliteiten picknicken, barbecueën, een balletje 
trappen, fotograferen of gewoon rustig een 
boek lezen. 
Vroeger werd jaarlijks op de speelweide een 
concours hippique gehouden. Sinds een tiental 
jaren opgevolgd door het populaire theaterfes-
tival De Parade. 
Voor thee of koffie kon je vanaf 1929 terecht 
op het riante terras van de theeschen-
kerij, later het ‘Paviljoen Westbroekpark’.  
Sinds 1965 lag daarnaast de midgetgolfbaan. 

Het paviljoen wordt nu geëxploiteerd als 
wokrestaurant en het terras is verworden tot 
parkeerterrein. Wel kwam er een nieuwe thee-
schenkerij ‘de Waterkant’ in het groen aan het 
water van het duinkanaal, met een charmant 
pontje en een roeibotenverhuur.

Greens in the Park
Na een brand werd de midgetgolfbaan geslo-
ten. Het terrein lag er jaren zeer verwaarloosd 
bij. Om dit op te lossen schreef de gemeente in 
2015 een prijsvraag uit om een nieuwe exploi-
tant aan te trekken. Uit de ingezonden voorstel-
len werd het plan ‘Greens in the Park’ verkozen.
Probleem was wel dat de gemeente in haar 
enthousiasme was vergeten de begrenzingen 
van de beheersverordening duidelijk aan te 
geven waardoor de ondernemers in spe op een 
verkeerd been werden gezet. Tegen de ruim-
telijke onderbouwing van het plan kwamen 
bezwaren van SOS Den Haag en AVN. Waarop 
de vergunning werd aangepast. Nu is de afwij-
king van de beheersverordening minder groot 

1890 Het duin is afgegraven tot vlakke duinweide waar  
vee graast. In het Duinkanaal vaart een zandschuit 
en aan de horizon herkennen we het Kurhaus.
We kijken vanaf de 72-trapjes richting Scheveningen Bad.

1926 De aanleg van het Westbroekpark is nog in volle gang. De 
rechte dwarssloten zijn vergraven tot glooiende oevers. We kij-
ken vanaf de Cremerweg richting Scheveningen Bad. De Nieuwe 
Badkapel uit 1916 staat als baken aan de rand van het park.

1935 Het Westbroekpark is in basis gereed. Veel 
gazons en bosschages langs het water. We kijken 
vanaf de Cremerweg richting Scheveningen Bad. 
De twee torens van de Badkapel zijn herkenbaar.

en wordt de rand natuur langs de waterkant 
behouden en versterkt. 
‘Greens’ wil het terrein gebruiken als biologi-
sche moestuin die wordt onderhouden door 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, 
onder leiding van de Stichting Mens en Tuin. In 
een grote kas komt een restaurant, dat de pro-
ducten van de moestuin zal gebruiken. ‘Greens’ 
biedt ook een terras en openbare toiletten, een 
voorziening die lang ontbrak in het park. Met de 
omwonenden is afgesproken dat het om 20.00 
uur sluit. Het naastliggend gebouwtje is voor 
kleinschalige workshops en cursussen. 

Takkenrillen voor broedseizoen
Dit voorjaar is een groep vrijwilligers voor 
aanvang van het broedseizoen al begonnen 
met het opschonen van het terrein. Van het 
vele snoeihout zijn takkenrillen aangelegd om 
beschutting te bieden aan broedvogels. Eige-
naar Wessel Thiessens hoopt ‘Greens’ voorjaar 
2018 te openen. Een initiatief dat prima in het 
Westbroekpark past u

Door: Caroline de Jong
Foto’s: Haags Gemeente Archief
Tekening: Greens in the Park
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Oude theepot uit Japanse tuin gevist
In maart 2017 werd de watergang naast de Japanse tuin gebaggerd. Een activiteit 

die het Hoogheemraadschap van Delfland elke acht jaar uitvoert om de door-

stroming van de watergangen te garanderen.  Tot ieders grote verrassing kwam 

daarbij, vlak naast de brug, een theepot boven drijven. 

Tekst en foto’s: Joost S.H. Gieskes

De tuit, het deksel en het hengsel ontbraken maar verder was deze porseleinen pot 
opvallend gaaf. Rondom versierd met fraaie Japanse afbeeldingen. Op de bodem van 
de pot staan enkele merktekens. Mede daarmee kon worden vastgesteld dat de thee-

pot dateert uit het begin van de twintigste eeuw. Het is een typisch stuk servies dat in Japan 
geproduceerd werd voor de Westerse markt zoals destijds veel voorkwam. Het valt niet te bewij-
zen, maar het is toch wel zeer waarschijnlijk dat deze theepot van de stichtster van de Japanse 
tuin,  baronesse Van Brienen, moet zijn geweest. De datering klopt in ieder geval. De Japanse 
tuin geeft haar mysteries meestal ongaarne vrij, maar nu laat de freule toch weer van zich horen. 
Deze opduikende vondst is toch een klein geschiedkundig wonder? En waarom zouden we daar 
niet in geloven? De bijgaande foto’s vertellen het hele verhaal u

met dank aan  Keiko Namie  en Huub de Leeuw. 

Foto rechtsboven:
Daar, vlak achter het brug, werd de pot boven water gehaald. 

Foto rechtsonder:
Tuinbaas Nelis Middel is trots om een originele Japanse 
theepot uit de beginperiode van de tuin terug te vinden.

Foto linksonder:
Porselein is een opvallend sterk materiaal. Na schoonmaken 
bleken pot en afbeelding nauwelijks aangetast door het lange 
verblijf in de modder. 

Foto achtergrond:
Zo zag de theepot er ongeveer uit in originele staat.

Bezuidenhoutseweg rond 1760

Paulus Constantijn la Fargue (1729-1782) 
was een telg uit de Haagse kunstenaars-
familie la Fargue die zich bezig hield 

met het tekenen van stadsgezichten. Dankzij 
zijn bijna fotografische prenten weten we nu 
hoe de stad er in de 18e eeuw moet hebben 
uitgezien. Terwijl de rest van de Europese kun-
stenaars zich met veel fantasie beijverden in 
romantische voorstellingen hield P.C. la Fargue 
zich consequent aan een realistische stijl naar 
de werkelijkheid opgetekend. Hij heeft heel veel 
straatbeelden uit Den Haag en wijde omgeving 
vastgelegd.

We zien hier de Bezuidenhoutseweg en kijken 
in de riching van de Oranjezaal (Huis ten Bosch) 
dat onzichtbaar links aan het einde van de weg 
in het bos ligt. Ondanks het belang van deze 
toegangsweg is het rijoppervlak nog ongepla-
veid, hetgeen duidelijk zichbaar is aan de inge-
sleten karresporen. Ook in deze tijden werden 
de wegen al omlijst met straatbomen zodat er 
een laaneffect ontstond. De kromme stammen 
en transparante kruinen lijken sterk op Robinia, 
een soort die het heel goed doet op zandige 
bodems. Links ligt de bossloot en daarachter 
het Haagse Bos.

De kleding van het wandelend publiek doet ver-
moeden dat de bewoonde wereld niet ver weg 
is. Dat klopt ook want hoe landelijk de Bezui-
denhoutseweg er ook uit ziet op deze prent, de 
rijke huizen van de Herengracht bevinden zich 
op een steenworp afstand.  De wandeling van 
het publiek zal hoogstwaarschijnlijk als tussen-
stop een van de herbergen langs de Bezuiden-
houtseweg hebben gehad. Er waren er verschil-
lende met namen als Bonte Koe en Bosch- en 
Veldzicht. Het publiek kon hier kolf spelen op 
binnen- en buitenbanen.  Kolf is min of meer 
een voorloper van het huidige golfspel u

Door: A. de Ruiter
Bron tekening: HGA
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Omgeving Madurodam mag best groener
Op 6 juli jl gaf een grote meerderheid van de gemeenteraad toestemming 

aan Madurodam om 6000 m2 uit te breiden in het achterliggende bos. Dat 

was echter alleen mogelijk nadat er afspraken waren gemaakt over voldoende 

compensatie voor het stuk bos dat verloren gaat. De AVN blijft kritisch mee-

denken om zoveel mogelijk natuur te behouden.

De AVN heeft zich het afgelopen jaar voort-
durend ingezet om het bos achter Madu-
rodam veilig te stellen. Vanaf begin 2016 

waren we vertegenwoordigd in de klankbordgroep 
om mee te praten over de uitbreidingsplannen van 
het ministadje. Aanvankelijk omvatten die plannen 
het gehele bos van 4,5 ha. We hebben toen de natuur-
waarde van het bos geïnventariseerd en dat gepresen-
teerd aan zowel Madurodam als de  wethouder en de 
politieke fracties. Naar aanleiding van die acties kwam 
er beweging in de plannen en stelde Madurodam zijn 
ambities tot twee keer toe naar beneden bij. Uitein-
delijk lag er begin 2017 een compromis van 0,7 ha. Dat 
was nog maar 16% van het oorspronkelijke plan. Als 
AVN vonden we dat schoorvoetend de ‘second best’ 
oplossing want 7000 m2 uitbreiding ten koste van het 
bos is toch nog een flinke schep natuur. De gemeente 
stelde de maatvoering nog scherper bij tot  6000 m2 
en op de laatste raadsvergadering voor het zomerre-
ces gaf de Raad zijn instemming aan dit uiteindelijke 
compromis. 

Boszoom op het dak
Als natuurbeschermingsvereniging dachten we onder-
tussen al verder vooruit. Als je het onvermijdelijke 

ziet aankomen, is het zaak opnieuw het voortouw te 
nemen. Tijdens de klankbordgroepbijeenkomsten was 
al het idee van een begroeid dak geopperd. Geen gras-
zoden of sedum maar een echte boszoom met struiken 
en kruiden. De nieuwe paviljoens komen immers met 
de rug naar het bos te liggen en een struiklaag op dak-
hoogte kan goed aansluiten bij de kroonlaag van het 
bos. Bijzonder is dat we daarmee ook nieuwe kansen 
creëren voor de natuur want deze boszoom komt de 
gehele dag op de zon te liggen en dat geeft mogelijk-
heden voor veel bloeiend bosstruweel.

De ervaring van de vakman
Plannen maken is echter één ding, voor de uitvoe-
ring is ruime expertise nodig. Zijn deze plannen wel 
haalbaar? Dat was de vraag die we stelden aan J’ørn 
Copijn,  ervaren landschapsarchitect en boomverzor-
ger. Tijdens zijn 50 jarige carrière vaak betrokken bij 
grote groenprojecten in de gemeente Den Haag. Zijn 
expertise betreft niet alleen het planten, verplanten 
en verzorgen van bomen, hij heeft als landschapsarchi-
tect ook menig complexe daktuin aangelegd. We von-
den hem bereid mee te denken en Madurodam zegde 
toe zijn expertise in te huren om het boszoomproject 
op het dak tot een succes te maken. Er komt dus een 

flink stuk bosstruweel bij op alle nieuwe daken.
Groen voorplein
Maar het kan best nog groener rond Madurodam. Het 
voorplein ligt er nu nog zeer versteend bij en wordt 
tijdens drukke dagen als parkeerterrein gebruikt. “Tij-
delijke noodoplossing” vernemen we van het manage-
ment. “De toekomst van het plein wordt groen. Ten 
behoeve van de uitbreiding krijgen de kassa’s straks 
een plaats op het voorplein en worden de stenen 
omgeruild voor een tuinontwerp”. 

Ecowal als nieuwe erfgrens
Toch blijven we bezorgd over het eventuele verlies van 
ecologische kwaliteit in het bos achter Madurodam. 
Hoewel de boszoom op het dak voor veel nieuw habi-
tat zorgt, denk aan bijen, vlinders en vogels, is er toch 
ook een derving van 6000 m2 bosbodem op maaiveld-
niveau. Die bosbodem biedt ruimte aan zoogdieren als 
egels, muizen en mollen en ook padden vinden er een 
overwinteringsplek. Om deze dieren nieuwe rustplek-
ken te bieden en om ook een duidelijke groene erf-
grens te creëren, wordt er een ecowal van ca 3 meter 
hoogte opgetrokken van schanskorven ingeplant met 
klimplanten en andere vegetatie die in dit bos thuis-
horen. Om te zorgen dat grond en vegetatie niet uit-
drogen, krijgt de wal een druppelbevloeiing. Daarmee  
creëer je plaatselijk een iets nattere habitat hetgeen 
weer kansen biedt aan andere plant- en diersoorten. 
Daarnaast hebben de schanskorven het voordeel dat 
ze niet gefundeerd hoeven te worden waardoor er 
geen wortelschade optreedt voor de ernaast staande 
bomen en struiken.

Compensatie voor het bos
Hoewel de gederfde oppervlakte op deze manier 
opnieuw gevuld is met groen habitat, moet er wet-

telijk toch bosareaal worden gecompenseerd in de 
nabije omgeving. De gemeente heeft daarvoor het 
talud van de Teldersweg bestemd. Ecologisch gezien 
een plek met veel kansen, maar omdat deze hectare 
grond met grasveld en solitaire bomen al groen is, zijn 
de meningen verdeeld of deze strook wel als compen-
satieruimte mag dienen.  Feit is dat de strook tijdens de 
zomerdroogte erg schraal is, aan erosie onderhevig en 
weinig ecologische kwaliteit heeft. Een invulling met 
struiken tussen de bomen zou veel schuilgelegenheid 
voor dieren opleveren. Bovendien een steppingstone 
worden voor vliegende diersoorten tussen Scheve-
ningse Bosjes en Hubertusduin. En voor de mens een 
mooie barrière om de geluidsoverlast van Teldersweg 
en Aletta Jacobsweg te dempen.

Kwaliteitsverbetering Scheveningse Bosjes
Uiteindelijk is een verbetering van kwaliteit van de 
Scheveningse Bosjes de beste compensatie voor het 
verlies van bos achter Madurodam. De voor dit gebied 
aangestelde Denktank komt binnenkort met een visie. 
Belangrijk element daarin is een voorstel voor het her-
stel van verbindingen voor mens en dier over de Tel-
dersweg. Twee bosecologen onderzoeken de kansen 
voor de natuur in het gebied. Alles bij elkaar wordt er 
heel zorgvuldig nagedacht over het groen rond  Madu-
rodam u

Door: Bestuur AVN
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In de media verschijnen verontrustende berichten over het sterven van 

essenbomen in de Nederlandse bossen. Soms worden die berichten nogal 

overdreven alarmerend weergegeven, maar dat neemt niet weg dat de situ-

atie zorgelijk is. De gebruikte naam voor deze essenziekte is ‘essentaksterfte’.  

Naar de verschijningsvorm van takken die afsterven.

De essentaksterfte komt vanaf circa 2009 
voor in heel Europa. In 2016 nam het ver-
schijnsel in ons land grote proporties aan 

en dan vooral in de bossen van Noord-Nederland en 
de Flevopolders. Maar de essentaksterfte is ook al 
enkele jaren bekend in de Wassenaarse Horsten en 
dus zeer nabij.

Oorzaak
De aantasting is te herkennen aan verdorring van het 
blad bovenin de boom en het langzaam afsterven 
van twijgen zodat de gehele kroon verdort. Opval-
lend voor herkenning zijn ook langgerekte dode plek-
ken op de bast. De oorzaak is een uit Azië afkomstige 
schimmel (Hymenoscyphus fraxineus) ofwel ‘vals 
essenvlieskelkje’. De oude benaming wordt ook nog 
gebruikt: Chalara fraxinea, maar daarmee wordt 
dezelfde schimmel bedoeld.

Verspreiding
De verspreiding van de ziekte vindt plaats door sporen 
van paddenstoeltjes – vruchtlichamen – op afgevallen 
bladstelen van  geïnfecteerde bomen die door de wind 
worden verspreid. Bij dichter opeen staande bomen zal 
de ziekte sneller om zich heen grijpen. Om die reden 

zijn bomen in bosverband of hakhoutgebieden sneller 
vatbaar.
Het meest gevoelig voor de ziekte zijn de gewone es 
(Fraxinea excelsior) en de smalbladige es (F. angusti-
folia). Gekweekte cultivars kunnen meer of minder 
gevoelig zijn.
Gelukkig is inmiddels vastgesteld dat veel essen welis-
waar ziek worden maar dat, zeker buiten bosgebieden, 
niet alle zieke essen dood gaan en dat zelfs in zwaar 
aangetaste gebieden nog gezonde essen te vinden 
zijn. Daarnaast zie je in het huidige assortiment van 
soorten en cultivars duidelijke verschillen in gevoelig-
heid. Het is dus voorbarig om het te hebben over een 
nieuwe rampspoed in de bomenwereld. Er is zeker nog 
toekomst voor de es. 

In stedelijke gebieden is de kans op aantasting min-
der groot. En het is gebleken dat oudere bomen min-
der gevoelig zijn en na aantasting ook weer kunnen 
herstellen. Terughoudendheid bij ingrijpen is daarom 
geboden. Zieke boom moeten niet voorbarig gerooid 
worden, tenzij er gevaar voor takbreuk of omvallen 
bestaat. Voor afvoer van dood hout zijn geen speciale 
maatregelen nodig. Het levert geen specifieke besmet-
tingsbron zoals dat bij de iepziekte het geval is.

Onderzoek
In diverse landen, waaronder Nederland (Universiteit 
Wageningen en Staatsbosbeheer), wordt intensief 
onderzoek gedaan naar de essentaksterfte. Ook wordt 
de verspreiding ervan gemonitord. In Engeland is het 
al in kaart gebracht. Het onderzoek richt zich vooral 
op de verschillen in gevoeligheid van zowel gezonde 
gewone essen als cultivars. Men probeert om, naast 
kennelijk resistente essen, bestendige cultivars te 
identificeren als vervangers.

Den Haag
Ook de gemeente Den Haag gaat zich voorbereiden 
op dit nieuwe ziektefenomeen. Allereerst wil men de 
aantasting door deze ziekte gaan inventariseren, maar 
er is nog geen gericht onderzoek gestart. Alhoewel er 
nog weinig bomen zijn aangetast is er op dit moment 
wel reden tot waakzaamheid.
Naast de beuk en de eik is de es een van de meest 
voorkomende bomen in Nederland. Hij wordt veelzij-
dig gebruikt in zowel bossen als in stedelijk gebied, 
in landgoederen en tuinen en als laanbeplanting. De 
soort is beeldbepalend voor ons land en een goed 
beheer is dus hoogstnoodzakelijk. Gelukkig zijn Staats-
bosbeheer en onderzoekinstellingen als Universiteit 
Wageningen daarvan doordrongen. Naast landelijke 
coördinatie ligt internationale samenwerking hierbij 
voor de hand u

Met dank aan dr. ir. Jelle Hiemstra (WUR) als bron voor 
dit samenvattende artikel.

Door: Joost S.H. Gieskes
Foto’s uit rapport Hiemstra

De essentaksterfte, een nieuwe epidemie ?

Foto 1: Zware aantasting in jong essenbos

Foto 2: Afgestorven scheuten en necrose van grote delen van de stam

Foto 3: Opnieuw uitlopende bomen na eerste aantasting met dood hout

Foto 4: Vruchtlichamen van Hymenoscyphus fraxineus op afgevallen bladstelen

1
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Groene hoogbouw, succes of mislukking ?
De gemeente Den Haag denkt na over nieuwe hoogbouw voor de stad. Met 

een uitbreiding van de bevolking in het verschiet en een groot tekort aan 

woningen is het zaak om ruimte te zoeken voor nieuwe huisvesting. Dat zou 

in hoogbouw gevonden kunnen worden. Met een eigen Haagse stijl en veel 

groen. De vraag is of dat mogelijk is aan de kust.

De jaren van grote stadsuitbreiding in de pol-
der zijn voorbij. De Vinexwijken naderen hun 
voltooiing en om de nieuwe bevolkingsaan-

was een eigen plek en voordeur te gunnen, zullen we 
anders moeten bouwen. “Dat kan de lucht in”, laat 
stadsstedenbouwkundige Eric Pasveer weten tijdens 
twee brainstormsessies met gemeenteraadsleden, 
deskundigen en belangstellenden. “Het is de bedoe-
ling dat we Haagse kwaliteit gaan bouwen met een 
hoge bewoningsdichtheid per vierkante kilometer.” In 
zijn betoog houdt hij een stevige slag om de arm. Er 
ligt nog niks vast en men is ideeën aan het verzamelen.
Voor de nieuwe hoogbouwvisie, wel te verstaan, want 
er is behoefte aan duidelijke kaders.
Dat de hoogste dichtheid niet altijd in hoogbouw 
gezocht hoeft te worden, blijkt tijdens de discussie. We 
hebben al een voorbeeld in de stad waar gevarieerd 
verdicht is. De bouwblokken van het Couperusduin 
(Burgemeester Patijnlaan) geven zowel ruimte aan 
veel woningen per km2 als aan veel groen.

Eyeline & Skyline
Maar je kunt Den Haag niet volzetten met dezelfde 
bouwblokken is het devies van de discussie.  Daarom 
graag ook mogelijkheden voor architectonisch ver-

antwoorde wolkenkrabbers op plaatsen waar dat kan 
en mag. Den Haag heeft inmiddels de keus gemaakt 
om hoog te bouwen bij stations en knooppunten van 
openbaar vervoer. Voor bewoners die het zonder auto 
kunnen stellen, want de ruimte voor parkeren wordt 
zeer beperkt. Wonen in een toren is bij uitstek geschikt 
voor starters, stellen en eenpersoonshuishoudens. 
Voor gezinnen is het niet ideaal om op twintig hoog 
te wonen. Ook al is het uitzicht daar prachtig.
“Haagse hoogbouw moet kwaliteit krijgen. Speciale 
aandacht gaat uit naar de plint, de onderste twee 
lagen van de bebouwing, want daar moet de leef-
baarheid op straat goed zijn. Een levendig straatbeeld 
met veel activiteiten in de plint is daarom de nieuwe 
uitdaging. Vandaar dat is gekozen om de visie ‘Eyeline 
& Skyline’ te noemen”, legt Pasveer uit. “Gezien de 
hoogte van de bebouwing en de bijbehorende scha-
duwwerking wordt het overigens nog een hele toer 
om ook voldoende zonneterrasjes te kunnen maken”.

Groen op grote hoogte
Tijdens de presentaties kwamen ook voorbeelden van 
vergroening in hoogbouw langs. Unieke projecten 
met balkontuinen op 15 hoog waar het groen weel-
derig over de ballustrade hangt. Die bouwprojecten 

zijn gerealiseerd in Milaan en Singapore. De plaatjes 
oogsten bewonering, maar de groendeskundigen in 
de zaal waarschuwen direct voor Utopia. Dit zijn hele 
dure voorbeelden die aan de winderige Haagse kust 
geen lang bestaan toebedeeld zullen zijn. Ook daarvan 
hebben we een voorbeeld voorhanden. Kijk naar het 
Internationaal Strafhof aan de Oude Waalsdorperweg. 
Een zogenaamde groene gevel waar al drie jaar lang de 
klimop (Hedera helix) een zeer armoedig bestaan lijdt. 
Aan de landzijde schroeit de zon deze schaduwplant 
kaal en aan de zeezijde schuurt de wind de planten 
kort. Bovendien hebben de klimmers in hun beperkte 
plantenbakken duidelijk last van droogte en vermoe-
delijk ook van verzilting. Overigens heeft klimop een 
ruwe achtergrond nodig om zich te kunnen hechten. 
Klimatologisch heeft de plant op deze hoogte moeite 
met zo’n klimrek.

Verbinden met natuur rondom
Vanuit de AVN lieten we nog een ander kritisch geluid 
horen. Vertikaal groen op grote (of minder grote) 
hoogte zal weinig bijdragen aan het ecologische sys-
teem van het landschap rondom. Zolang we geen 
systeemtuinen maken waar ruimte is voor meerdere 
levensvormen dan planten alleen, ontstaan er geen 
ecologische stapstenen. Daarom is het belangrijk dat 
de focus gelegd wordt op de aanleg van daktuinen op 
plinthoogte met aansluiting op de groene omgeving 
rondom. Een soort slingertuin op diverse niveau’s met 
toevoeging van waterstromen en bloeiende planten 
en heesters. Daarbij zou niet alleen het bouwobject 
betrokken moeten worden, maar een veel groter deel 
van de leefomgeving. 

Uitdaging voor het beheer
Hoe zulke creatieve combinatietuinen beheerd moe-
ten gaan worden, is de volgende uitdaging want er zal 
een combinatie moeten komen van beheer op particu-
lier terrein en beheer van de openbare ruimte. Traditio-
neel zit daar een groot probleem in de uitvoering. Kijk 
maar naar het verschil in groenbeheer bij bouwblok-
ken van woningcorporaties en aangrenzende wijkpar-
ken. De oplossing zou hier gevonden moeten worden 
in projectbeheer met specifieke afspraken. 

Afspraken duurzaam vastleggen
Om ervoor te zorgen dat zo’n groene aanleg in en 
om de bebouwing duurzaam kan standhouden, zou 
een afspraak in het bestemmingplan moeten worden 
gemaakt. Gebouwen met een groene aanleg zouden 
een eigen dubbelbestemming moeten krijgen. Zoiets 
als een juridisch stempel ‘natuurinclusief’ zodat de 
overheid kan afdwingen dat de groenaanleg in stand 
blijft en goed onderhouden wordt. Zo’n juridisch kader  
is niet nieuw binnen de bestemmingsplannen. Voor 
bouwkundige zaken als behoud monumenten bestaat 
er ook zo’n regeling.

De eerste stappen voor groene aanleg in bebouwde 
omgeving zijn gezet. We moeten nu toeleven naar een 
ecologische kwaliteit zodat groene gebouwen niet 
alleen groene gordijnen worden, maar ook levende 
ecosystemen. Om dat te bereiken zullen specialisten 
nodig zijn met ervaring in de aanleg. Voor de AVN een 
uitdaging om mee te denken u

Door: Aletta de Ruiter

Foto linkerpagina: Groene hoogbouw in Singapore

Foto rechterpagina: De schrale klimop-begroeiing 
op het ICC aan de  Oude Waalsdorperweg
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Natuuravontuur
We schrijven 7 september 2017, duintuin Meijendel. 

Tegen de witte wolken met gefilterd zonlicht draait 

een ruiende buizerd zijn rondjes op zoek naar muizen. 

Vanuit de boomkruinen tot op de grond snor-
ren onhoorbaar de libellen. Enkele paardenbij-
ters schieten heen en weer in de warme lucht. 

Er scharrelen ook watersnuffels, houtpantserjuffers en 
lantaarntjes door het riet en daartussen, nadrukkelijk 
aanwezig, tientallen copulerende steenrode heide-
libellen die letterlijk een paringsdans uitvoeren. Tus-
sen de kruipwilg en in het riet zijn jonge boomkikkers 

ontdekt. Middenin dit natuuravontuur bewegen zich 
enkele 70-plussers met veel tijd en dure camera’s. 
Plotseling een uitschieter. Een grijze dame is getuige 
van een drama: een hoornaar heeft een parend koppel 
libellen in zijn greep. 
Ik zit zogezegd op het vinkentouw en kan met mijn 
camera een filmpje maken van dit drama. De winnaar 
gaat er na de worsteling vandoor met de kop van het 
mannetje. Even later kan ik wat plaatjes schieten van 
zijn macabere nazorg. De restanten van de echtelieden 
worden in de oever gestopt om later geconsumeerd te 
worden. Natuur in optima formau

Frederik Hoogerhoud
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Als je kennissen een beetje bekend zijn met je 
hobby’s krijg je van verschillende kanten wel 
eens wat toegestopt. Daardoor beschik ik inmid-

dels over aardig wat boeken met betrekking tot bomen. 
Belangrijk bij het schrijven, want je haalt overal wat uit.
Zo kwam ik onlangs aan een oud bomenboek. Van de papieren 
stofomslag is niet veel meer over en de pagina’s zijn vergeeld. De 
spelling is van lang geleden, het woord bos wordt  bijvoorbeeld nog 
geschreven met een ‘sch’. Ook kom je de derde naamvals ‘n’ vaak tegen.
Een jaartal is niet vermeld maar ik herinner me wel de titel. In mijn prille 
jeugd, de dertiger jaren, was dit boek hèt standaardwerk voor bomenlief-
hebbers. Ik had het nooit gelezen en ik was benieuwd. 

Het viel zeker niet tegen. Als je even over de ouderwetse spelling heen kijkt, lees 
je  het gemakkelijk door. Uitvoerig wordt beschreven hoe de bossen zijn ontstaan, 
te beginnen bij het eerste plantaardige organisme, dat aangespoeld op een kale rots 
ooit houvast kreeg. Met tussenfasen werd het mogelijk voor korstmossen, later gewone 
mossen en nog later hogere planten zich op het droge te vestigen. Hiermee werd de basis 
gelegd voor bos, de eindsituatie van het groeiproces. Het hoogste wat in de plantenwereld 
kan worden bereikt.

Op het belang van die bossen wordt diep ingegaan evenals op de catastrofale gevolgen van het 
verdwijnen daarvan. Verder wordt een groot aantal boomsoorten boeiend beschreven.
Het boek zou vandaag na herziening opnieuw gedrukt kunnen worden. 
Het is wel jammer te constateren dat de mensheid sinds het verschijnen ervan een kleine honderd jaar 
geleden blijkbaar niets heeft geleerd! Er wordt  mogelijk nog onverstandiger met onze bomen en bossen 
omgegaan dan toen, ondanks alle waarschuwingen en bekendheid met de gevolgen, vooral de gevaren.
Nochtans, voor de bomenliefhebber van vandaag is het een heel interessant boek, dat tweedehands -via inter-
net- nog gemakkelijk te verkrijgen is. Een aanrader! u

Jaap van Loenen

Het tweedehands boek is, in kleine oplage, ook via het secretariaat van de AVN te verkrijgen voor € 13,95
Contact via info@avn.nl of bel 070-3388100

“Boomenspiegel voor den wandelaar”
auteur: W.L. Leclercq, met een woord vooraf van Jac.P. Thijsse

“Een heel oud boek maar actueler dan ooit”

Boekrecensie Belevenissen uit het veld

Uitgever:
P.N. van Kampen en zn N.V.
Omvang 204 pagina’s
Gebonden hard cover
rijk geillustreerd met teke-
ningen en zwart/wit foto’s
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Bouw en ecologie gaan vaak niet samen
In de Erasmuszone wordt tussen 2018 en 2021 een nieuwe duurzame woon-

wijk gebouwd: het Erasmusveld. De projectontwikkelaars adverteren met 

aantrekkelijke plaatjes. Wonen in het groen in een prachtige omgeving aan 

de rand van de stad. Maar onvermeld blijft dat voor deze stadsuitbreiding veel 

natuur en een honderdtal volkstuinen eerst moeten verdwijnen.

Aan het begin van de eeuw lagen er aan de 
Erasmusweg en naaste omgeving een tiental 
volkstuincomplexen. Uiteenlopend van een 

rijtje particuliere tuinen bij een voormalige kweker tot 
grote georganiseerde tuinverenigingen aangesloten 
bij de Haagse Bond. De complexen hebben ieder hun 
eigen uitstraling maar de huurders hebben allemaal 
één ding gemeen, ze wonen in de stad, meestal in een 
flat of bovenwoning en zoeken hun ontspanning op 
hun tuin. Het is groene duurzame dagrecreatie op een 
individueel oppervlak van 150 tot 250 m2. 

Veel volkstuinen weg
Toen in 2007 het Masterplan Erasmuszone bekend 
werd, brak er veel onrust uit onder de volkstuinders. 
Aanvankelijk was het de bedoeling om alle tuinen te 
laten verdwijnen, maar na intensief overleg met alle 
betrokkenen bleven de complexen op de hoek van 
de Laan van Wateringseveld gespaard. Daarbij waren 
de ongeorganiseerde volkstuinders die hun tuin van 
een particuliere grondbezitter huurden de dupe. Die 
grondeigenaren kozen allemaal voor verkoop van hun 
perceel aan de projectontwikkelaars. De eerste was 
rond 2000 ‘Haags Buiten’ waar de huurders op zeer 
korte termijn hun tuin moesten ontruimen. Het per-
ceel ligt in afwachting van de bouw al 17 jaar braak. 
Daarna gevolgd door de terreinen ‘Populier’ en  ‘Zon-
nepit’, twee smalle kavels die parallel aan de Laan van 
Wateringseveld liggen. Inmiddels  is ook ‘Nieuw Vliet-
lust’ ontruimd en hebben de 20 huurders van ‘Eras-
mushof’ een aanzegging gehad om per 31 oktober 2018 
de tuin kaal op te leveren.

Boerderij uit 1597
Alhoewel de gemeente Den Haag hoge eisen heeft 
gesteld om de inrichting van de nieuwbouwwijken zo 

duurzaam, groen en ecologisch mogelijk in te richten, 
blijkt dat de eerste aanleg vooral ten koste gaat van 
bestaand groen. Bij het bouwrijp maken zullen veel 
bomen gekapt worden en ruimt de bulldozer alle 
opstallen van de tuincomplexen tot maaiveldniveau 
op. Middenin het toekomstige bouwterrein ligt de his-
torische boerderij De Rhijenhof, anno 1597 volgens de 
gietijzeren muurankers op de gevel. Ondanks de sta-
tus van gemeentelijk monument worden er momen-
teel op het omringende boerderijkavel van 8000 m2 

 twaalf moderne villa’s gebouwd. Dat gaat ten koste 
van een deel van het populierenbos, de boomgaard en 
het plaatselijke groene landschap.

Rijke natuur
Rond het naastgelegen tuincomplex  Erasmushof 
treffen we nu nog een groene kade met dichte boom-
singels. We struikelen hier midden in de stad over de 
moeraswespenorchis die medio juli nog volop in bloei 
staat. In de omringende sloten bloeit de watergenti-
aan opvallend geel in grote aantallen. In en rond de 
oude bomen en struwelen broeden volop vogels, van 
winterkoning tot bosuil. 

Natuur uit balans
Het is bij  projectontwikkelaars en bouwondernemin-
gen geen gebruik om bij de aanleg van een nieuwe 
wijk rekening te houden met het bestaande groen. 
Eerst afbreken en dan weer opbouwen is de gang van 
zaken. Dat betekent dat het groen altijd weer hele-
maal van voren af aan moet beginnen met pionieren. 
Meestal is de oude bodem volledig vergraven en opge-
hoogd met bouwzand of vruchtbare grond die van 
elders is aangevoerd. Dat betekent dat het evenwicht 

van het bestaande bodemleven volledig verstoord is of 
zelfs verdwenen.  Die moeraswespenorchis zal daarom 
niet makkelijk terugkeren. De natuur is in zo’n nieuw-
bouwsituatie volledig uit balans. 

Proeftuin Wateringseveld
Het nieuwe initiatief ‘Proeftuin Wateringseveld’ pro-
beert dat anders aan te pakken. Op de locatie van de 
voormalige  complexen Populier en Zonnepit wil de 
projectontwikkelaar  zoveel mogelijk rekening houden 
met bestaand groen. Maar ook in dit geval moeten we 
de ambitie duurzaam niet verwarren met behoud van 
ecologisch evenwicht. De bouwlocatie wordt voor 
twee jaar tijdelijk ingericht met prefab “tiny houses”. 
De bewoners gaan pionieren in de bestaande groene 
omgeving. Maar zodra de definitieve bouw van start 
gaat, zal ook hier een echte bouwplaats moeten wor-
den ingericht. We zijn heel benieuwd wat dat betekent 
voor het evenwicht in de natuuru

Door: Aletta de Ruiter
Kaart: gemeente Den Haag
Foto: Google Earth

Op de voormalige volkstuincom-
plexen wordt nu duurzame woning-
bouw in vrije kavels gerealiseerd. 
De bouwkavels staan vol en er blijft 
nauwelijk ruimte over voor een tuin, 
en al helemaal niet voor een ecolo-
gische invulling. Hier is sprake van 
grote achteruitgang in groene kwa-
liteit van het stedelijk landschap.

De nieuwe bouwclusters op de plek van 
de voormalige particuliere volkstuinen
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‘Oranje vlag’ vliegt volop in Meijendel
In de laatste atlas Dagvlinders van Nederland staat over de Keizersmantel (Argynnis paphia):  

“Sinds 1980 een verdwenen standvlinder”. Dat betekent dat hij zich in ons land niet meer voort-

plant; er worden hooguit nog zwervende individuen gezien. Maar in de duingebieden vinden 

we de keizersmantel weer terug. Kijkt u mee?

We noteren 4 juli 2014. Na bijna een halve 
eeuw afwezigheid van de vlindersoort 
stuit een vlinderfotograaf in de vallei 

Meijendel op twee keizersmantels die op de stam van 
een zomereik copuleren. Dat betekent onmiskenbaar 
nieuwe voortplanting. Is dit de start van een nieuwe 
populatie?

Oranje vlag
We kunnen de vraag gerust met ‘ja’ beantwoorden 
want tussen 2015 – 2017 signaleren kenners steeds 
meer exemplaren van deze prachtige vlinder. Alle 
reden dus om de keizersmantel aan u voor te stellen.
Deze vlindersoort is zonder meer spectaculair te noe-
men. Zijn omvang en diep oranje grondkleur geven 
hem de bijnaam ‘oranje vlag’. Zwarte streepjes en 
stippen op de bovenvleugels verraden dat hij tot de 
familie van de parelmoervlinders behoort. De onder-
vleugels van de vrouwtjes hebben fraaie lichtgroene 
en lichtpaarse tinten.

Viooltjes voor de rupsen
De waardplanten (voedsel voor de rupsen) zijn voor-
namelijk twee soorten viooltjes: het bosviooltje en 
het maarts viooltje. De vrouwtjes van vlinders zetten 
hun eitjes normaal gesproken af op de waardplanten, 
maar de keizersmantel doet dat niet. Het vrouwtje zet 

haar eieren in de zomer af op 1 à 1,5  meter hoogte in 
de schors van een eik. Die boom moet dan wel vlakbij 
viooltjes staan want daar kruipen de nuchtere rupsen 
in april naar toe. Na zich te hebben volgegeten,  ver-
poppen ze zich en hangen dan aan een takje dat uit 
de strooisellaag steekt.  In de tweede helft van juni 
vliegen de volwassen vlinders uit en vliegen dan tot 
in de eerste helft van augustus rond.

Tientallen
Het is een voortplantingsstrategie die in Meijendel (en 
enkele andere duingebieden) succesvol is gebleken. 
Werd in 2014 nog slechts een handjevol keizersmantels 
gezien, inmiddels vliegen er al tientallen. 
De afhankelijkheid van eiken en viooltjes valt op. Voor 
de keizersmantel zijn open plekken in bossen, alsmede 
bosranden met zonnige en beschutte inhammen, 
essentieel. We mogen vaststellen dat Meijendel, met 
eiken en viooltjes binnen handbereik, voldoet aan de 
gestelde eisen.

En u kunt er volgend jaar weer van genieten. Als u in 
juli de omgeving van activiteitencentrum Meijendel 
bezoekt, zult u zien dat diverse vlindersoorten, waar-
onder deze fraaie keizersmantel, verzot zijn op de nectar 
van de dan in bloei staande vlinderstruiken. Maar bloe-
sems van distels en leverkruid versmaden ze ook niet u

Door: Adri Remeeus
Foto’s: Wikipedia
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thans volop aangeplant in parken en tuinen. Dat hij 
zich gemakkelijk uitzaait, is mogelijk ook zijn redding 
geweest want daardoor kwam hij weer in onze bossen 
terecht en zelfs in de duinen.  Vaak is dat een oorspron-
kelijk Ierse soort: de Taxus fastigiata.  Deze zuilvormige 
variant heeft afstaande naalden,  die rondom de twijg 
zijn geplaatst. Door zijn compacte groeiwijze is hij zeer 
geschikt voor de wat kleinere tuinen. Dit in tegenstel-
ling tot de gewone taxus, die veel ruimte vraagt.

Bloeiwijze
De taxus is tweehuizig.  De mannelijke bloemen zijn 
bleek,  geel en  bijna rond,  ongeveer een halve cm in 
doorsnee en bevatten enorm veel stuifmeel dat in het 
voorjaar  wel wat overlast  kan geven.  Aan de vrouwe-
lijk boom komen de bekende rode bessen die als een 
klein onaanzienlijk bloemetje beginnen.
Het meest belangrijke herkenningspunt is dat de 
jonge twijgen groen zijn.  De naalden zijn plat, aan-
vankelijk licht groen. Pas later in het jaar worden die 
donker.  De stam van oudere bomen bestaat meestal 
uit meerdere kolommen, die hecht aan elkaar zijn 
gegroeid.  Mogelijk is de vormgeving van de pilaren 
in de Gotische kathedralen daarop gebaseerd, want 
vaak zijn architecten door vormen in de natuur geïn-
spireerd u

De taxus of venijnboom
 Een geheimzinnige naaldboom uit een ver verleden

Met het herkennen van loofbomen hebben de meesten van ons weinig 

moeite.  Vooral wanneer ze in blad staan, zijn ze meestal gemakkelijk te onder-

scheiden. De bladvormen helpen ons daarbij een handje. Bij de naaldbomen 

is dat echter anders.

Of de naalden nu 20 cm lang zijn of de 4 mm 
niet halen, of ze erg steken of plat en zacht 
zijn, in clusters of in rijtjes zitten,  meestal 

maken we ons er van af met: “een soort den”.  Zo zien 
we bij de thans populaire kerstboom, de Nordmann 
(Abies nordmanniana)  niet  veel verschil  met de fijn-
spar (Picea excelsa),  die vroeger met Kerstmis de dienst 
uitmaakte. Dat de Nordmann  niet lekker naar hars 
ruikt, geen scherpe maar platte naalden heeft die ook 
nog nauwelijks uitvallen,  vergeten we maar even. 
In feite verschillen de bomen echter net zo veel van 
elkaar als de beuk van de wilg. 

Naaktzadigen
Als verzamelnaam voor de naaldbomen wordt  ook wel 
‘conifeer’ gebruikt, kegeldrager dus.Kom je dan echter 
een taxus tegen, die zeker een echte naaldboom is 
maar waar je helder rode bessen in aantreft, dan weet 
je het even niet meer. Beter kunnen we dan ook spre-
ken van naaktzadigen. Deze boomsoorten bestonden 
al lang voordat er insecten rondvlogen en ze waren 
afhankelijk van windbestuiving. Daartoe ligt het 
vruchtbeginsel open, dus naakt,  om het aangevoerde 
stuifmeel, dat in de vruchtbare tijd in grote wolken 

verspreid wordt, op te vangen.  Dit geldt ook voor de 
bes van de taxus, want als je goed kijkt, zie je dat het 
rode vruchtvlees niet het gehele zaadnootje bedekt.  
Zo is dat vruchtje ook begonnen: ‘naakt’.

Een prehistorische boom
Ver in het verleden, tussen de twee laatste ijstijden, 
waren er in onze omgeving zo veel taxusbomen dat 
die periode ook wel de taxusfase wordt genoemd. Dit 
tijdperk,  128.000 tot 116.000 voor Christus, is bekend 
als ‘Eemien’ naar het riviertje de Eem dat er merkwaar-
dig genoeg nog steeds is. Het loopt van Amersfoort 
naar het Eemmeer en is zo’n 20 km lang. Uit vondsten 
is gebleken, dat vanaf 11.000 v. Chr. het hout van de 
taxus al werd gebruikt om jachtbogen van te maken. 
Tot op de dag van vandaag wordt het daar nog steeds 
voor gebruikt. Het hout van deze langzaam groeiende 
boom is uitzonderlijk sterk en elastisch. Ook in latere 
perioden maakte men er speciale gereedschappen van.

Giftig
Vrijwel de gehele taxus geldt als zeer giftig. Als gif 
voor pijlen werd een aftreksel gemaakt van de naal-
den. Deze  giftigheid leidde er helaas ook toe dat de 

taxus bijna werd uitgeroeid. Voor het vee bleek het 
gevaarlijk te zijn. Het eten van een handvol naalden 
zou zelfs tot sterfte leiden en in streken waar inten-
sieve veeteelt was, hakte men de bomen dus liever om. 
Van de enorme bossen inheemse taxus is heel weinig 
meer over. Alleen in het oosten van ons land zijn er nog 
overblijfselen van te vinden. Overigens is over de ernst 
van die giftigheid het laatste woord nog niet gezegd. 
Sommige bomenkenners laten daarover geen twijfel 
bestaan. Het doorbijten van het vruchtnootje (het 
rode vruchtvlees is lekker en eetbaar) zou zelfs dode-
lijk zijn. Volgens de oude Grieken was het al gevaarlijk 
om onder een taxus te gaan slapen !
De schrijver van het Engelse standaardwerk: “Wayside 
and Woodland Trees”  Edward Step,  geeft daarvan ech-
ter een ander beeld. Het eten van een paar naaldjes 
is volgens hem ongevaarlijk en hij weet ook nog na 
te vertellen hoe het vruchtnootje smaakt: …. “it has a 
pleasant nutty flavour” schrijft  hij er over! Hoe dit ook 
zij, we zullen het maar niet uitproberen. Tegenwoor-
dig wordt van de giftige stof baccatine een medicijn 
gemaakt tegen kanker.  Dat wordt gewonnen uit jonge 
loten die in de zomer gesnoeid worden. 
Taxus kan overigens zeer oud worden.  In Engeland was 
men zuiniger op de bomen. In Zuid Engeland treffen 
we nog 2000 jaar oude taxussen. 
 
Veel gekweekte varianten
De lange geschiedenis van de boom, de magische 
krachten die er aan werden toegeschreven en de ver-
halen daaromheen hebben hem blijkbaar een herkan-
sing gegeven. De taxus en varianten daarvan worden 

In Engeland komen we nog 
2000 jaar oude taxussen tegen

Door: Jaap van Loenen

Boven: De jonge uitlopers van de taxus 
bevatten veel baccatine dat als medi-
cijn tegen kanker gebruikt kan worden.

Onder: In Zuid Engeland treffen we nog 
zeer oude taxusbomen die mogelijk 
van voor onze jaartelling dateren.

De Ierse vorm, Taxus fastigiata, heeft 
een kenmerkende zuilvorm.
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Onderzoeksprojecten

Ten behoeve van actualiteiten in het Haagse groen 
voert de AVN regelmatig zelf onderzoek uit of laat 
dit door deskundige derden doen. Afgelopen half jaar 
waren er drie onderwerpen die daarvoor in aanmer-
king kwamen:

Broedvogelinventarisatie Scheveningse Bosjes
Ten behoeve van de actualiteit rond de herontwik-
keling van de Scheveningse Bosjes vond de AVN het 
belangrijk om te weten wat de dichtheden in voorko-
men zijn van broedvogels in de verschillende deelge-
bieden van de Scheveningse Bosjes.
Daarom kreeg Natuuronderzoeksbureau Remeeus 
opdracht om een officiële inventarisatie te doen vol-
gens de wetenschappelijke richtlijnen van Sovon. 
Zijn veldonderzoek betrof tien ochtendbezoeken aan 
het gebied om aan de hand van de zang vast te stellen 
hoeveel territoria van de verschillende vogelsoorten 
aanwezig zijn. 
Zijn rapport met aanbevelingen is medio augustus 
opgeleverd en inmiddels informeel ter hand gesteld 
aan de Denktank ‘Scheveningse Bosjes’ ter onder-
steuning van hun bredere onderzoek van het gebied. 
‘Meten is weten’ ligt aan de basis van alle nieuwe 
beleidsstappen. Zo ook in het Haagse groen. In sep-
tember wordt het rapport officieel aangeboden aan 
wethouder Revis u

Leeftijd bos achter Madurodam
De uitbreiding van Madurodam heeft heel wat voeten 
in aarde binnen de Haagse discussie. Om met de juiste 

argumenten naar buiten te komen, moet er eerst met 
zekerheid worden vastgesteld om welke feiten het 
gaat. Argumenteren vanuit de emotie is daarbij geen 
goede raadgever. Om zeker te weten hoe oud het 
bos achter Madurodam is, heeft AVN-secretaris en 
landschapsecologe Aletta de Ruiter aan de hand van 
kaartmateriaal een historisch onderzoek uitgevoerd. 
Daaruit kwam duidelijk naar voren dat het bos pas na 
de Tweede Wereldoorlog is aangeplant.  
Omdat een aantal dikke bomen doet denken dat er 
toch overblijvers van oudere datum staan, heeft AVN-
boomdeskundige Bas Steenks bij de dikste meerstam-
mige eik een boring gezet met een aanwasboor. Hier-
mee kan een dunne dwarsdoorsnede van de jaarringen 
van de stam gemaakt worden. Alhoewel de boomdikte 
anders doet vermoeden, bleken de drie stammen niet 
ouder te zijn dan ca 60 jaar u

Ecologische waarde Broeksloot/Binckhorst
Op verzoek van de watersportvereniging SGVT heeft 
Aletta de Ruiter een quickscan gedaan naar de eco-
logische potentie van het werfterrein op de hoek van 
de Broeksloot en de Trekvliet. Als aanleiding gold het 
herinrichtingsplan van de gemeente voor dit deel van 
de Binckhorst. De watersportvereniging zou daarin 
geamoveerd worden.
Ook hierbij moest eerst een duik in de historie geno-
men worden om vast de stellen wat de kwaliteit van 
de bodem is.  Een inventarisatie van het groen in com-
binatie met het extensieve gebruik van deze locatie 
bracht aan het licht dat het terrein heel wat natuur-
waarde herbergt. Omvorming naar recreatief gebruik 
zou de kwaliteit van de natuur sterk doen afnemen u

De rapporten zijn in te zien op www.avn.nl

Van het bestuur



De wederopbouw van de jaren vijftig en zestig stond in het 

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

zijn vooral die snel groeiende boomsoorten die Den Haag nu 

volumineus in de boomkruinen zetten. Veel bomen van toen zijn 

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

lopend proces in het groenbeheer.

Ook nieuwe beheerinzichten spelen een rol in de verschillen in 

aanblik tussen oud en nieuw. In het Westduinpark vereist het 

Natura 2000-programma dat de parkvegetatie werd omgeruild 

voor dynamisch kaal duinzand terwijl in de Waterpartij enkele 

oevers juist van kaal naar rietbegroeiing zijn omgetoverd ten 

behoeve van de ecologie.

Het was niet altijd makkelijk om de zichtpunten van de oude 

ansichten opnieuw te vinden. Voor sommige kiekjes leek een 

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

vast punt genomen. Fotograaf Jaap Lemstra regelde toegang 

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

de bovenste verdieping van De Sierkan en wist een beklimming 

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

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

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

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

U kunt de verschillende punten vinden op de kaart achterin.

Haags Groen
  Nu en Toen

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

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

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

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

de natuur in onze lokale omgeving.

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

eeuw weelderiger geworden. De bomen zijn hoger, de onderbegroeiing 

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

 

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

dens de Tweede Wereldoorlog is er grote schade aangericht. Heel 

veel bomen zijn in de kachel verdwenen of moesten plaatsmaken

voor schootsveld. Rond de Haagse Beek veranderde de stad in

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

Niet zonder elkaar, 
bloemen en insecten
Winnaar Jan Wolkersprijs 2016

In dit bijzondere boek van uitgeverij 
Natuurmedia krijgt de lezer een intiem 
kijkje in het unieke bevruchtings-
mechanisme van vele bloemen. Hoe 
gespecialiseerde insecten verleid wor-
den, welke keuzes ze maken en vooral 
waarom ze die speciale voorkeur voor 
een bepaalde plantensoort hebben.

Een bijzonder toegankelijk boek voor 
wie iets meer wil weten over belang en 
samenspel tussen dieren en planten.

Bestellen:
Te bestellen bij AVN door overmaking van
19,50 euro op IBAN:  
NL06 INGB 0000738858   t.n.v. AVN 
Den Haag o.v.v. ‘Niet zonder elkaar’ 
en uw naam en adresgegevens.

Het Groene Goud,  50 jaar boomverzorging in Nederland
Genomineerd voor Jan Wolkersprijs 2017

“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. 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 speciale plek in het boek in. 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.

Bestellen: Te bestellen door overmaking van 34,95 euro op IBAN:  NL06 INGB 0000738858   t.n.v. AVN Den Haag o.v.v. ‘Groene Goud’ en uw naam en adresgegevens.

Haags Groen, Nu en Toen,    90 jaar Natuurbescherming in Den Haag e.o.
    Het jubileumboek van de AVN ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan.

25 historische verhalen over Haagse groen plekken aan de hand van oude ansichtkaarten vergeleken met de huidige situatie.  
Zo is een boekje ontstaan waarin we precies kunnen zien hoe hoog de bomen gegroeid zijn in al die jaren. Dat het 

groenbeheer vroeger lang niet altijd beter was, bewijzen de vele foto’s. Den Haag is een groene stad met 
prachtige historie.  Het boekje is van uitklapbladen voorzien, zodat de lezer bij elk verhaal een brede 

presentatie krijgt. 
Te bestellen  door overmaking van 14,95 euro op IBAN:  NL06 INGB 0000738858   t.n.v. 

AVN Den Haag o.v.v. ‘Haags Groen, nu en toen’ en uw naam en adresgegevens.

Historische zakatlas 
van het Haagse groen

Aan de hand van historisch 
kaartmateriaal vertelt dit boek 
de ontstaansgeschiedenis van de 
Haagse kust en zijn bewoning, 
gebruik van groene ruimte en 
aanleg van de landgoederen. 
Langzaam is de stad over dat 
oude landschap heengegroeid, 
maar op tal van plekken steekt 
die historie nog door het ste-
delijk weefsel heen. Een boekje 
als een ontdekkingsreis. 

Te bestellen door overmaking 
van 12,- euro op IBAN:  NL06 
INGB 0000 7388 58   t.n.v. AVN 
Den Haag o.v.v. ‘Atlas’  en uw 
naam en adresgegevens.


