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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

Jos Verhoeff  

In de provincie Zuid-Holland moet de komende 
jaren een kwart miljoen woningen gebouwd wor-
den. Omdat niemand wil dat de laatste groene 

gebieden in onze provincie helemaal rood gaan kleu-
ren, komt een groot deel van deze bouwopgave op 
de schouders van de stedelijke kernen te liggen. De 
gemeente Den Haag is in de planningsfase  actief aan 
de slag gegaan om hier een zo groen en duurzaam 
mogelijke invulling aan te geven.

De nota ‘Ruimte voor de stad’ en de nota ‘Hoogbouw’ 
zijn daar voorbeelden van. De AVN ziet van haar 
inbreng in deze stukken gelukkig altijd veel terug.
Natuurlijk zijn, op de weg naar uitvoering, de beren tal-
rijk en komt er van de mooiste plannen maar een deel 
terecht. Vaak is dat het deel dat het minste kost en het 
meeste oplevert. Gelukkig wordt de AVN ook bij deze 
fase betrokken - of weet de vereniging zich ertussen 
te wurmen - waardoor we toch veel invloed kunnen 
uitoefenen om de bouwplannen zo goed mogelijk in 
te passen in een groene omgeving. Helaas levert deze 
proactieve houding ons soms ook een portie negatieve 
kritiek via sociale media op. Goed overleg wordt dan 
vertaald als ‘heulen’ met de plannenmakers. 
Na de uitvoering van acceptabele plannen zijn er vaak 
kleine juweeltjes te vinden: de groene gebieden die 
als compensatie ontstaan of opgewaardeerd zijn. Die 
moeten natuurlijk worden onderhouden en helaas 
gaat het daar regelmatig mis.

Of het uit kostenoogpunt gebeurt of gewoon uit 
onwetendheid bij de uitvoerders, maar al te vaak zien 
wij dat één van de pareltjes van de stad rücksichts-
los geruimd, gemaaid of gekapt wordt. Meestal ont-
staat er dan - tijdelijk - een onneembare barrière voor 
vooral het kruipend gedierte. Bovendien is een kale, 
geploegde vlakte, zoals die nu van de ecologische zone 
langs de Noordelijke Randweg is gemaakt, bepaald 
geen fraai gezicht. Mensen vragen zich terecht af wat 
er van de mooie groene plannen over is. Hopelijk is de 
kaalslag tijdelijk, maar als voorbijganger weet je daar 
niets van en is het erg storend.

Tijdens mijn studie als landschapsecoloog heb ik het 
principe van postzegelbeheer zoveel mogelijk toe-
gepast. Dat is niets meer of minder dan de planning 
‘kaalslag’ indelen als een lappendeken met een aantal 
vlakken. In deze vlakken pleeg je het geplande onder-
houd, maar niet tegelijk. Bijvoorbeeld het ene jaar / 
de ene maand de eerste helft, en de periode daarna 
de tweede. Of een meerjarig plan, zoals boeren dat 
vroeger deden met wisselgewassen. De ‘maasgrootte’ 
hangt natuurlijk sterk af van het gebied en het type 
onderhoud. Als je dat slim doet en in het bestek vast-
legt, weet de aannemer waar hij op intekent, blijven 
de kosten beheersbaar en is iedereen er happy meeu
 
Jos Verhoeff
voorzitter

Groen bouwen en groen onderhouden
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Haagse Bos:  bos, park of bospark ?
Aan het eind van schooljaar 1950 won ik de eerste prijs voor plant- en dierkunde. Als prijs kreeg 

ik een toen 19 jaar oud boek dat niet in de handel verkrijgbaar was. Het was een schot in de roos 

en wekte mijn grote interesse voor de natuur in mijn leefomgeving. Het boek heette ‘Het Bos in 

Den Haag’ en was uitgegeven door de AVN.

Den Haag is, historisch gezien, geen stad 
maar een dorp. Een dorp dat zich in de 16e 
eeuw qua status al ontwikkelde als de fei-

telijke hoofdstad van de Republiek der Nederlanden. 
Zoals alle steden groeide Den Haag ten koste van het 
omringende landschap. Aan de noordzijde gebeurde 
dat door het langzaam terugdringen van het bos dat 
in 1570 nog tot aan de achterzijde van het Binnenhof 
groeide. De bestuurders hadden lange tijd uitslui-
tend oog voor het economisch nut:  hout  kappen ten 
behoeve van de verdediging van de Lage Landen. Toch 
vond de burgerij het bos wel belangrijk. Om de voort-
durend dreigende houtkap te stoppen, wist het volk de 
Prins van Oranje de ‘Acte van Redemptie’ te ontfutse-
len. Hierin werd afgesproken dat het bos nooit gekapt 
zou worden. Uiteraard hing er een prijskaartje aan: 
6000 gouden ponden. Voor die tijd een astronomisch 
bedrag. Maar de toekomst van het bos leek verzekerd. 

Franse invloed
Keizer Napoleon Bonaparte negeerde de Acte van 
Redemptie echter en gaf in 1800 opdracht om het 
Bosch in ’s-Gravenhage om te zetten in nuttige grond. 
Knollen en aardappels moesten er verbouwd wor-
den. De Haagse bestuurders lieten die opdracht in 
de onderste lade liggen. Ook koning Lodewijk Napo-
leon (aangesteld tussen 1806 en 1810) traineerde de 
opdracht. Maar pas nadat zijn broer keizer Napoleon 
Bonaparte bij Waterloo ten onder ging, keerden de 
kansen voor het Haagsche Bosch. Groenbeheerder en 
landmeter Ary van der Spuy zorgde daarna voor een 
stabieler toekomstperspectief. 
In 1821 gaat de eerste ingreep van start. Een molen 
moet de waterstand van het bos langs de Bezuiden-

houtseweg  in balans brengen. Dit natte gedeelte 
van het bos wordt dan tevens ingeplant met elzen op 
rabatten. Het blijft echter tobben met het water tot 
Van der Spuy groen licht krijgt voor het graven van 
de grote vijverpartijen. Dit wordt gedaan als werk-
verschaffingsproject om de Haagse werkeloosheid 
te bestrijden. Het vrijgekomen oude duinzand wordt 
gebruikt om het natte bosdeel op te hogen.

Ruig bos wordt bospark
Inmiddels heeft landschapsarchitect Jan David Zocher jr. 
in 1835 zijn stempel op het aanzien van het bos gedrukt 
door de Koekamp in te richten in landschapsstijl. 

Door: Frederik Hoogerhoud

Foto links: 
De oevers zijn kaal gezet waar-
door de wintereenden geen 
schuilplaats meer hebben onder 
de overhangende elzenkruinen.

Foto boven:
Als tijdelijke beschutting zijn de 
gekapte elzenkruinen in het  
water gelegd.  Desondanks 
zijn de meeste wintereenden 
naar elders vertrokken.

Lees verder op pagina 6
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Daarmee wordt gestart met de civilisatie van 
het bos. Het idee van een ruig natuurbos bin-
nen een bewoonde omgeving is in de negen-
tiende eeuw namelijk geen sociaal-veilig 
aanvaardbare optie meer. De ideeën van 
Zocher werden breed gedragen. Sinds-
dien beheren we het bos als bospark, vrij 
vertaald; een bos dat veilig is voor rust-
zoekende betreders maar waarin de 
natuurlijke processen zoveel mogelijk 
hun gang kunnen gaan. 

Oorlogsschade
In de Tweede Wereldoorlog blijkt er 
weinig over van het respect voor het 
bos. Zowel de bezetter als de bevolking 
doen hun best om zoveel mogelijk bos 
te kappen. Toch is het bos niet verloren. 
Na de oorlog heeft Staatsbosbeheer (SBB) 
veel werk met de aanplant van nieuwe 
bomen. Uit een groot onderzoek naar het 
belang van het stedelijk groen in Den Haag 
blijkt in 1971 dat de bevolking die nieuwe 
bosaanleg zeer waardeert en nog steeds de 
voorkeur geeft aan zo’n bosparkinrichting waar 
doorkijkjes en ruig bos elkaar afwisselen.

Dunningen
Rond de eeuwwisseling doet SBB een flinke ingreep 
om de diversiteit in het bos te verbeteren. Het dan 50 
jaar oude bomenbestand krijgt zijn eerste dunning. 
Dat was even schrikken maar het werkte wel. Het 
terugzetten van verschillende boskavels leverde een 

flinke toename van broedvogels en diver-
siteit op. Sindsdien wordt er om de acht 

jaar opnieuw ingegrepen.

Incident jaagt eenden van plas
Het recente dunningsplan biedt 
goede perspectieven: het creëert 
open plekken in het bos met bos-
zoomvegetatie. Met één klein 
incidentje: de beheerder nam het 
voorstel om het dichtgroeien van 
de brug over de Laan van Nieuw 
Oost Indië aan te pakken wat al 
te letterlijk. Hij liet de hele strook 
elzenbosschage langs de vijver in 
één keer kaal zetten. In dit geval 
ten koste van de vogelstand. De 

groep van ca 500 eenden die als 
wintergasten jaarlijks op de bosvij-

ver verblijft, moest acuut uitwijken 
naar een andere schuilplaats omdat 

de dekking van overhangende elzen 
verdwenen was. 

Om de schade enigszins te beperken zijn 
de gekapte bomen nu met hun kruinen 

in het water gelegd.  De rustplekjes langs 
de oever worden met  houtrillen afgezet zodat 

uitgelate honden de eenden niet zullen verstoren. 
Op korte termijn moet er een herplant plaatsvinden 
om de schuilplaatsen van de eenden en de historische 
doorkijkjes te herstellen. Het Haagse Bos is er immers 
ook voor de natuur. Het mag geen aangeharkt park 
wordenu

De plannen voor de Koekamp worden 13 

december in de raadscommissie besproken. De 

wethouder wil de verbinding tussen de Koe-

kamp en het Haagse Bos vergroenen en het 

groengebied meer toegankelijk maken. Dat 

lijkt een loffelijk initiatief. Goed voor de ecolo-

gische verbindingen en aangenaam wandelen, 

zo dicht bij het centrum. Maar is dat wel zo? 

Koekamp wordt verkeersknooppunt

De verschillen tussen de huidige en de nieuwe situatie zijn duidelijk. De ontsluiting 
van de Koekamp gaat ten koste van een stukje stadsnatuur waar momenteel rust 
heerst omdat het juist niet openbaar toegankelijk is. In de nieuwe situatie komen 

er een breed fietspad en een voetpad naast elkaar te liggen. En omdat dit een hoofdverkeers-
route voor langzaamverkeer wordt, zal er ook goede verlichting worden aangelegd.  Kortom, 
het plan voor de nieuwe stadsentree met verbinding naar de achterliggende groengebieden 
(Haagse Bos) gaat ten koste van natuurkwaliteit. 
Ook het argument dat met verbreding van de overkluizing van de Utrechtse Baan (achter 
de Malietoren) de ecologische verbinding wordt verbeterd, is nauwelijks serieus te nemen. 
Natuurkwaliteit en stedelijke infrastructuur zijn slecht te combineren. De menselijke ver-
storing is op zo’n druk punt te dominant om te kunnen spreken van een ecologische verbin-
dingszone. De AVN heeft haar bezwaren al bij de gemeente kenbaar gemaakt en zal voor 
het beslismoment op 13 december dit nogmaals bij de politiek onder de aandacht brengenuDoor: Aletta de Ruiter

Deze markante wilg is gezond, 
maar zou moeten wijken omdat 

hij niet zo mooi meer is.
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Dat is goed nieuws, want daarmee is er een 
mooi alternatief gekomen voor de eerdere 
plannen voor het Internationale Park. Tegen 

die plannen had de AVN zich samen met veel anderen 
verzet. Tussen de 3200 reacties waren er volgens de 
gemeente ongeveer honderd die de AVN-conceptbrief 
gebruikten. Dus ook dank aan onze leden voor dit suc-
ces!

Een verbindend stuk
De denktank heeft voortgebouwd op de ideeën uit 
de reacties en uit de 8 stadslabs die in het najaar van 
2016 werden gehouden, en ook geluisterd naar vele 
gebruikers en deskundigen. Daar is een visie uit voort-
gekomen die door velen gedragen wordt. Belangrijkste 
punt is het behoud van de oppervlakte van bos en park. 
Voor de natuur is dat cruciaal, samen met verbindin-
gen tussen de verschillende groengebieden. 
De denktank heeft een ‘dodo’ oplossing voorgesteld 
voor verbindingen over de drukke Teldersweg voor 
mens en dier. Dodo staat voor dicht-open/dicht-open. 
De weg wordt verlaagd met overkluizingen op maai-
veld. Eén bij de Ver Huellweg en één bij het Indisch 
monument. Dit is goedkoper dan tunnels.

Maatregelen voor de natuur
In de visie wordt een aantal maatregelen voorgesteld 
voor het beheer. Behoud van oude bomen, onder-
begroeiing en dood hout, mantel-zoomvegetaties, 
rustgebieden, minder (asfalt)paden, open maken van 
dichtgroeiende stukken enz. De Denktank stelt voor 
dat een beheerplatform met vertegenwoordigers van 
belangenorganisaties (zoals de AVN), bewonersor-
ganisaties, gebruikers en de gemeente daarvoor een 
beheerplan opstelt.

Evenementenpaspoort voor Westbroekpark
Met één punt uit de visie hadden de gemeenteraads-
leden veel moeite. De denktank heeft namelijk voorge-
steld het aantal grote evenementen te beperken tot de 
twee die er nu zijn en daarnaast onder voorwaarden 
-buiten het broedseizoen- kleine culturele evenemen-
ten toe te laten. Zo blijft het park behouden voor de 
gewone gebruikers. Veel mensen komen er bij mooi 
weer genieten van de mooie bloemen, picknicken, 
BBQ-en of een balletje trappen. Tijdens, voor en na 
evenementen kunnen zij er minder goed terecht. Een 
motie van verschillende fracties voor méér evenemen-
ten heeft het net niet gehaald, 23 raadsleden stemden 
tegen en 22 voor.

Het zou goed zijn als er voor alle groengebieden een 
evenementenpaspoort wordt opgesteld. Dat staat in 
de Agenda voor het Groen die vorig jaar december 
door de raad werd vastgesteldu

Plannen voor Scheveningse Bosjes 
       en Westbroekpark
Eind november heeft de Gemeenteraad de visie van de denktank voor de Sche-

veningse Bosjes en het Westbroekpark met een grote meerderheid vastge-

steld (39 voor, 6 tegen). De visie zal worden verwerkt in een uitvoeringsplan 

dat begin 2018 door de Raadscommissie zal worden besproken, nog voor de 

verkiezingen. 

Tekst en foto: Caroline de Jong

Voorstel spoorvervanging aangenomen
Over de Scheveningseweg heeft de gemeenteraad in 
dezelfde vergadering eind november een besluit geno-
men. Het college heeft voorgesteld het meerderheids-
advies van de ‘Denktank voor spoorvervanging Scheve-
ningseweg’ te volgen. (NB dat is een andere denktank 
dan de denktank voor de Scheveningse Bosjes). De 
raad ging daarin mee, drie moties werden verworpen. 

Alternatieve constructie niet haalbaar
Een minderheid van de denktank had alternatieve con-
structies voorgesteld. Die werden door de gemeente 
afgeraden, omdat ze niet bewezen zijn, duur, tijdro-
vend en toch nog steeds ten koste zouden gaan van 
veel (gezonde) bomen. 
Door de slechte toestand van het spoor staan de HTM 
en de gemeente onder tijdsdruk. Ook de huidige, 
smalle trams kunnen er binnenkort niet meer rijden.

Gezonde lindes behouden
Het voorstel is het spoor met één meter te verschui-
ven richting bos. Daardoor kunnen de gezonde lindes 
langs de weg tussen Teldersweg en Scheveningen dorp 
worden behouden. 
Van de kastanjes tussen weg en rails aan de stadskant 
zijn de meeste ziek. Er is voor gekozen om de hele rij 
kastanjes in één keer te vervangen, zodat er langs 
de monumentale weg weer een nieuwe bijpassende  
uniforme rij bomen ontstaat. De AVN heeft gevraagd 
de vijftien resterende gezonde, resistente kastanjes 

te verplanten. Door gebruik van goede grond krijgen 
de nieuwe bomen optimale groeiomstandigheden. Er 
komt een damwand, opdat de wortels niet weer met 
de rails kunnen vergroeien. 

Zieke kastanjes
Het in één keer vervangen van de zieke kastanjes is dus 
niet direct nodig voor dit project. Maar de meerder-
heid van de raad heeft er om bovengenoemde redenen 
toch voor gekozen. Door de verschuiving van het spoor 
komen de rails dichter op 25 oude, bijzondere bomen 
aan de kant van het bos. De meeste staan aan de stads-
zijde. Dat is jammer, want dit soort oude bomen zijn 
belangrijk voor de natuur. Toegezegd is de bomen extra 
voeding te geven en een wortelvriendelijke constructie 
toe te passen. Het beton onder het spoor wordt d.m.v. 
gaten waterdoorlatend. Er worden tevens voorzienin-
gen getroffen voor vleermuizen en voor eekhoorns, 
zodat die veilig de weg kunnen oversteken.

Middenmasten in plaats van zijmasten
De AVN had in haar advies gekozen voor zijmasten 
omdat het spoor dan iets minder (30 cm) hoefde te 
schuiven richting het bos. Het idee was dat daardoor 
meer van de bijzondere bomen aan de kant van het bos 
zouden kunnen worden behouden. Dit aspect moest 
nog nader worden onderzocht. Recent concludeerde 
de gemeente dat met middenmasten in totaal toch 
meer bomen kunnen worden behouden en geplant 
dan met zijmastenu 

De bomen langs 
    de Scheveningseweg

Behandeld in de gemeenteraad

Tekst en foto: Caroline de Jong
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Door: Leon van den Berg
Illusraties: Jaap Lemstra

Nieuwe Driemanspolder
Piekberging en recreatie bij Zoetermeer

Enige tijd geleden maakten wij melding van herinrichting van de Nieuwe 

Driemanspolder. Het wordt een nieuwe waterberging tussen Zoetermeer, 

Leidschendam-Voorburg en Den Haag. Inmiddels is, na tien jaar voorbereiding, 

op 26 oktober de eerste symbolische steen gelegd.

De Nieuwe Driemanspolder zou in feite over-
bodig moeten zijn. Maar de noodzaak tot 
aanleg is het gevolg van hoe wij als gemeen-

schap met onze leefruimte omgaan. In ons drukke 
bestaan hebben we geen tijd meer voor rustig tui-

nieren en heilzaam onkruid wieden. In plaats daarvan 
leggen de meeste woningeigenaren hun stadstuintjes 
vol met verharding. Datzelfde doen overheden door 
meer wegen aan te leggen, wegen te verbreden en te 
kiezen voor verharding van landbouwgebieden door 
aanleg van bedrijventerreinen. Het regenwater kan 
daardoor steeds moeilijker op een geleidelijke manier 
wegzijgen in de ondergrond en zo krijgen wij steeds 
sneller natte voeten. 

Klimaatverandering
Dat er de komende jaren steeds heftiger regens wor-
den verwacht in verband met klimaatverandering is 
ook een reden om voorzorgsmaatregelen te treffen. 
Daarom moeten wij de aanleg van deze nieuwe water-
berging in perspectief zien. Het hele plan gaat uit van 
een watercalamiteit (dreigende overstroming) die 
eens in de tien jaar voorkomt. Dat zijn cijfers die eerder 
berekend zijn uit modellen. Maar uit de praktijk blijkt 
dat de waterberging in Midden-Delfland (Woudse pol-
der) sinds de aanleg in 2008, al drie keer nodig was om 
overtollig regenwater op te vangen.

Communicatie
Nederlanders zijn meesters in dubbel grondgebruik 
en ook hier wordt van de nood een deugd gemaakt. 
De waterberging wordt ontwikkeld als een natuur- 
en  recreatiegebied. Dat heeft groot voordeel omdat 
er dan weer wat meer natuur in de regio zal kunnen 
ontstaan. Vier aannemers die het plan gaan realise-
ren hebben zich verenigd in de ‘Dijkencombi B.V’. Bij 
dergelijke grote infrastructurele projecten is draagvlak 
en risicoplanning een voorwaarde. Met de bevolking 
wordt breed gecommuniceerd. Zo werd op 19 septem-
ber een bijeenkomst gehouden met belangengroepen, 
waaronder het (aan de AVN gelieerde) Kwaliteitsteam 
Buytenpark, om te spreken over de stijl van de inrich-
ting en de locatie van voorzieningen als parkeerruimte, 
speelruimten en straatmeubilair. Een week daarvoor 
waren burgers benaderd met dezelfde vragen. Op 7 
december wordt de uitslag van die twee bijeenkom-
sten bekend gemaakt. In de wandelgangen bleek wel 
dat er een grote mate van overeenstemming is over 
hoe het gebied moet worden ingericht.

Gesloten grondbalans
Inmiddels is gestart met het grondverzet van het 
project. Daarbij is de term ‘gesloten grondbalans’ een 
kernwoord. Dit houdt in dat alle benodigde grond 
voor het project afkomstig is uit het gebied zelf. Kort 
gezegd, de waterkeringen van drie meter hoogte en 
de terpen in het gebied  worden gemaakt met grond 
die bij het uitgraven van de waterpartijen beschikbaar 
komt. Dit gebruik van zogenaamd ‘categorie-1-klei’ 
voorkomt het duur aanvoeren van grond elders uit het 
land. Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden 
vindt echter plaats buiten het gebied van de polder. 

Dat is de aanleg van de limietsloot ten noorden van 
de Nieuwe Driemanspolder die grenst aan het Buyten-
park. Deze brede sloot dient zowel voor de aanvoer van 
het wateroverschot naar de Nieuwe Driemanspolder 
als het weer afvoeren van dit overschot als het gevaar 
voor wateroverlast geweken is.  De eerste symbolische 
piepschuim steen werd gelegd voor één van de tijde-
lijke inritten voor werkverkeer in het gebied. 
Even wat cijfers: het gaat om een grondverzet van 2,5 
miljoen m3, 12 kilometer kade en een dertigtal eilan-
den van diverse opbouw waarbij verschillende soor-
ten natuurontwikkeling plaats zullen vinden. Deze 
werkzaamheden gebeuren in 2017 en 2018. Daarna 
worden de ‘kunstwerken’ zoals bruggen aangelegd. In 
2019 worden de fiets-, wandel- en ruiterpaden gerea-
liseerd.  De waterberging voor noodgevallen is 2 mil-
joen m3 water. Het hoogheemraadschap van Rijnland 
voert de herinrichting van de Nieuwe Driemanspolder 
uit. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de 
provincie Zuid-Holland en de gemeenten Zoetermeer, 
Leidschendam-Voorburg en Den Haag. De oplevering 
is gepland op 31 december 2019u

Meer info op  https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=SUdOjNJBPYA 

Het nieuwe recreatieterrein in vogelvlucht.
Zo gaat de Nieuwe Driemanspolder eruit  
zien als alle werkzaamheden gereed zijn.

Het natuurgebied wordt uitsluitend 
geschikt gemaakt voor ‘lichte’ recreatie.
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Camping Molenslag geeft 
  archeologische geheimen prijs
De Archeologische Werkgroep Den Haag en Omstreken is al meer dan 10 jaar 

bezig de archeologie van Solleveld in kaart te brengen. Tegelijk zijn er door de 

gemeenten Den Haag en Westland bij gelegenheid gedetailleerde en gron-

dige onderzoeken gedaan naar o.a. het Merovingische grafveld van Solleveld 

en de Middeleeuwse boerenbewoning. Een spraakmakend onderzoek van de 

laatste jaren heeft plaatsgevonden op het terrein van de voormalige camping 

Molenslag net ten noorden van het dorp Ter Heijde. In het kader van Natura 

2000-wetgeving kreeg het terrein de bestemming natuur en dus moest de 

camping verdwijnen.

Door: Bert van der Valk en Frans Beekman

In de uiterste zuidwesthoek van Solleveld 
(gemeente Westland) en de noordelijke hoek 
(gemeente Den Haag) lopen de strandwallen van 

de Oude Duinen schuin uit tegen de huidige kustlijn. 
Dat geologische landschap is ontstaan door eeuwen 
of misschien wel duizenden jaren van kusterosie. We 
weten in ieder geval dat daar van begin 17e eeuw tot 
en met de 20e eeuw wel 1200 meter kust is afgeslagen: 
Dat is drie meter per jaar! Het gebied is momenteel 
in gebruik als waterinfiltratie en waterwingebied van 
Dunea en alleen beperkt toegankelijk voor houders 
van een wandelkaart. Wat veel mensen niet weten, is 
dat het gebied grote archeologische en landschappe-
lijke rijkdommen bevat. 

Camping Molenslag
In 2014 heeft een aannemer de halve meter humeuze 
toplaag van de voormalige camping Molenslag afge-
graven. Toen het werk klaar was, lag er een zandvlakte 
met duizenden blootgestoven scherven. Met toestem-
ming van de gemeente Westland begon de archeologi-
sche werkgroep in september 2014 met een eerste ver-
kenning. Evenwijdig aan de achterzijde van de zeereep 
hebben we een systeem van vondstvakken uitgezet. 
Het waren er in totaal  tachtig. Per vak hebben we alle 
scherven (12.000) apart verzameld. 

Eeuwenlange bewoning
Het bodemoppervlak van deze Oude Duinen is min of 

meer voortdurend door de mens gebruikt. We 
vonden scherven uit de IJzertijd (25 eeuwen 
geleden) tot in de 19e eeuw. Het vraagt wel 
enige ervaring om het verschillende aardewerk 
op herkomst te dateren. Maar uit de vondsten 
kon per periode de gebruiksgeschiedenis wor-
den afgeleid. Bijzonder was de ontdekking van 
een Merovingisch gehucht dat hier 300 jaar 
lang tussen de 5e en 7e eeuw moet hebben 
gelegen. In het huidige landschap is daar niets 
meer van te zien. Zelfs de historische zandwal-
letjes, die er rond 1950 nog wel lagen, waren 
tijdens de schoonmaakactie geëgaliseerd. Wel 
historisch herkenbaar in het landschap liggen 
de Molenweg en het Molenslag naar zee, met 
loodrecht daarop de Slaperdijk. Proberen we 
onze vondsten van Molenslag te projecteren op 
het totale gebied dat zich vanaf de grens van 
Molenslag naar het noordoosten uitstrekt, dan 
is duidelijk dat het gehele terrein Solleveld vol 
zit met archeologie, zowel aan het oppervlak als 
vlak onder het maaiveld. Naar aanleiding van 
onze ontdekkingen is er in november 2016 een 
professionele opgraving gestart.

Onze vondsten
Uit de Late IJzertijd en inheems-Romeinse 

periode werden 295 scherven handgevormd 
aardewerk gevonden. Een paar grote scherven 
van een Late IJzertijd kookpot behoren tot de 
Broekpolder II vormgroep (400 BC- 0 AD). De 
vondsten hebben zeer waarschijnlijk te maken 
met een kleine nederzetting. Uit de Romeinse 
tijd dateren enkele honderden scherven en de 
nodige metaalvondsten, o.a. typische fibula’s 
(mantelspelden). Uit de Vroege Middeleeuwen 
dateert een dichte concentratie aardewerk-
vondsten die vergezeld ging van twee gouden 
munten en vier zilveren: behoorlijk unieke 
vondsten voor het Westland. De aanwezigheid 
van een Merovingische nederzetting bleek zelfs 
een zeer bijzondere ontdekking van bovenregi-
onale betekenis te zijn. Ook vonden we veel 
overblijfselen van de boerderij Geesterwijk (met 
voorlopers), die daar vanaf de 14e eeuw tot het 
midden van de 19e eeuw aan het Molenslag 
heeft gestaan. 

Natuurontwikkeling
De natuur kan zich nu spontaan ontwikkelen 
op het terrein van Molenslag en daarvoor moet 
het met rust worden gelaten. Om stuifoverlast 
voor de omwonenden te beperken is het tegen 
de Slaperdijk aan gelegen terrein door Dunea 

Literatuur
• Valk L van der & F Beekman (red.) (2015). 
Archeologie van Molenslag, Ter Heijde, gemeente 
Westland. Verslag van een archeologisch nood-
onderzoek door vrijwilligers van de AWN. Rap-
port AWN Den Haag en Omstreken 2015-1, Werk-
groep ’s-GRAVENhage (als .pdf verkrijgbaar bij de 
eerste auteur), pp. 114.
• Beekman F en B van der Valk (2016). Ver-
rassende archeologische vondsten onder de 
voormalige camping Molenslag bij Ter Heijde. 
Holland’s Duinen 67, pp. 2-9. Zie: https://www.
dunea.nl/duinen/duingebieden/hollandsduinen

ingestoken met hooi van grijsduinvegetatie. 
Dat werkt goed, maar een deel van het terrein 
is nog steeds stuivende. Rust is ook het beste 
voor behoud van het (overvolle) bodemarchief. 
Onder de midden-19e-eeuwse Slaperdijk is de 
archeologie in ieder geval veiligu

Foto links:
Rand van een Late IJzertijd pot (400 BC.- 0 AD). 
Het bruine aankoeksel is ijzeroxide dat 
door verdampend grondwater op de scherf 
neersloeg (de verticale streepjes zijn een 
cm-verdeling). Foto: T. van Brummelen. 

Foto rechts
Munt, goud, 580-600, diameter 15 mm: een zgn. 
pseudo-imperiale tremissis, vermoedelijk geslagen 
in Nederland. Determinatie en foto: M. Kruijthof. 
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Smient zwemt in zwaar weer
  De provincie Zuid-Holland wil afschot

Elk najaar komen ze ons land binnenvliegen om hier de winter door te bren-

gen. Zelfs parkvijvers worden bezocht. Velen zullen dan ook vertrouwd zijn 

met deze vrolijk fluitende eenden. De mannetjes hebben een fraaie vosbruine 

kop, doorsneden door een gele lengtestreep.  Maar, hun rust wordt verstoord; 

gedonder in de lucht.

Ondanks een dringend appèl van maar liefst 28 
natuurorganisaties (waaronder de AVN), aan-
gestuurd door de Natuur- en Milieufederatie 

Zuid-Holland, heeft de provincie gevolg gegeven aan het 
advies van de Faunabeheereenheid Zuid-Holland (FBE) 
om de jacht op de smient vrij te geven. Is dat terecht? 
Om op die vraag een antwoord te kunnen geven, is het 
nodig eerst de smient nader aan u voor te stellen.

In de loop van het najaar, vooral in november, arriveren 
de smienten. Zij komen hoofdzakelijk uit Zweden, Fin-
land, Rusland en het westen van Siberië. In het vroege 
voorjaar vertrekken zij weer. In de tweede helft van de 
vorige eeuw namen de aantallen sterk toe tot landelijk 
rond de 800.000. Na 1990 stabiliseerde dit, gevolgd 
door een afname vanaf het jaar 2000. De huidige win-
termaxima schommelen rond 450.000 exemplaren 
waarvan zich 30% in Zuid-Holland ophoudt. In onze 
regio zijn de veenweiden tussen Leiden en Den Haag, 
en de Starrevaart in de Vlietlanden gekende plekken 
voor de smient maar, zoals al gezegd, ook parkvijvers 
schuwen ze niet.
De reden van de afname is lastig te duiden maar het is 

mogelijk dat de smient, in navolging van andere een-
densoorten, noordelijker blijft overwinteren door de 
zachter wordende winters. Ook is er sprake van een 
verlaagd voortplantingssucces.

Wat eet de smient?
De Smient is een grazer, vooral in de nabijheid van 
water; brede(re) sloten en meren. Dat zijn vluchtwe-
gen, mocht er onrust zijn (bijvoorbeeld door vos of 
mens). De smient graast fijnmazig. Aan lange sten-
gels en stug materiaal heeft hij niets; dat is moeilijk 
te verwerken en slecht verteerbaar. Hij richt zich vooral 
op korte grassen, kruiden, zaden, zeggen en (knoppen 
van) waterplanten. 

Waarom wil de FBE afschot?
De FBE wil in Zuid-Holland jaarlijks maximaal 6500 
smienten afschieten. Haar belangrijkste argument 
is dat de smient schade berokkent aan commerciële 
graslanden, waardoor de boer in zijn portemonnee 
wordt getroffen (er bestaat overigens een compen-
satieregeling). In de tweede plaats voert de FBE aan 
dat de smient niet bedreigd is; in juridische termen 

heet dit: “de soort kent een gunstige staat van 
instandhouding”.

Is afschot een oplossing?
In tegenstelling tot wat de FBE beweert, kent 
de smient géén gunstige staat van instandhou-
ding. De omvang van de winterpopulatie daalt 
al jaren. Dat blijkt uit de maandelijkse tellingen 
van watervogels (september t/m april), geor-
ganiseerd door Sovon en uitgevoerd door vele 
vrijwilligers en een aantal professionals. 
Het mag duidelijk zijn dat afschot van 6500 
smienten per jaar de aantallen verder onder 
druk zet. Bovendien zal de onrust die jacht 
veroorzaakt, stress en veel gevlieg met zich 
meebrengen waardoor smienten (en andere 
watervogels) zwakker en minder opgevet aan 
de terugreis en het broedproces beginnen. 
Smienten zouden volgens de FBE in Natura 
2000 gebieden rust moeten kunnen vinden, 
maar dat is slechts ten dele waar; in de direct 
aanpalende graslanden zou namelijk wel 
geschoten mogen worden.
Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat er 
geen verband tussen afschot en schade is aan-

getoond. Uit de gegevens zoals die zijn opge-
nomen in het faunabeheerplan over het beheer 
en de schade-ontwikkelingen in de afgelopen 
jaren (vanaf 2005/06) blijkt niet dat meer 
afschot leidt tot minder schade.  Anders gezegd: 
verjagend afschot lijkt geen effectieve manier 
om de (overigens heel beperkte) schade terug 
te brengen.

Samenstelling Faunabeheereenheid
De vraag dringt zich op of de FBE, het adviesor-
gaan voor Gedeputeerde Staten (GS), wel vol-
doende evenwichtig is samengesteld. Bedacht 
moet worden dat FBE’s traditioneel diep gewor-
teld zijn in de jachtwereld en ook nu nog feitelijk 
samenwerkingsverbanden van jachthouders 
zijn. Bij twee maatschappelijke organisaties 
(Dierenbescherming en Boerennatuur, samen 
één bestuurszetel) kan men zich afvragen of zij 
over voldoende ecologische kennis beschikken. 
Zo richt Boerennatuur zich vooral op agrarisch 
natuur- en landschapsbeheer, een andere tak 
van sport. 
Van Natuurmonumenten en Zuid-Hollands 
Landschap, die eveneens samen één zetel bezet-

ten, mag meer inhoudelijke kennis worden ver-
wacht. Toch blijft het dan vreemd dat de FBE 
voorbij gaat aan adviezen van diverse partijen, 
die voortvloeien uit het meest actuele feiten-
materiaal. Kennelijk wil de door jachthouders 
gedomineerde FBE  graag naar het geweer grij-
pen, zonder andere oplossingen (als die al nodig 
zijn) ook maar te overwegen. Jammer dat Gede-
puteerde Staten hier zo makkelijk in mee gaan.

Slotopmerking
Tenslotte past hier een woord van waarde-
ring voor de voortrekkersrol van de Natuur- en  
Milieufederatie Zuid-Holland, die onvermoei-
baar het voortouw neemt in de strijd om de 
noodzakelijke bescherming van de smient.
Inmiddels heeft de Natuur- en Milieufede-
ratie bezwaar aangetekend tegen het goed-
keuringsbesluit van het ‘Faunabeheerplan 
smient’. Tevens is een voorlopige voorziening 
aangevraagd om te voorkomen dat er tijdens 
de bezwaarprocedure al afschot gaat plaatsvin-
den. De AVN steunt dit bezwaar.
De strijd gaat door en zal hopelijk leiden tot 
bescherming van de smientu

Door: Adri Remeeus
Foto’s: Bert Hoogerhoud
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Rijsw
ijk

Berichten van de portefeuillehouders

Herrie in het Florence Nightingalepark
Het Florence Nightingalepark heeft ernstig geleden 
onder de bouwplannen, maar samen met het buurt-
park ’t Kleine Hout aan de overkant van de Escamplaan 
kan het park nog een aantrekkelijk geheel vormen. 
Maar op 7 november besloot het college van B&W op 
dit weggedeelte maar liefst 7.600 verkeersbewegin-
gen toe te staan. In de nieuwste plannen wordt het 
er even druk als op de Hoefkade en de Escamplaan 
tussen Leyweg en Volendamlaan. Daarmee wordt de 
oversteek tussen beide parkdelen ernstig belemmerd. 
Fietsers, wandelaars  en bezoekers van buurtboerderij 
Nijkamphoeve  zijn het kind van de rekening.  Ook wijk-
bewoners hebben last van de toegestane verkeers-
drukte in het nu nog rustige park. Maar bovenal blijft 
er voor de natuur weinig leefruimte over.
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In Rijswijk werd op 28 november het Bijenconvenant 
getekend. Een samenwerkingsverband tussen de 
gemeente, de plaatselijke imkers, vrijwilligers van 
KNNV-Delfland en IVN-Delfland. Dat betekent dat de 
gemeente zich meer gaat inzetten voor ecologisch 
groenbeheer. Dat juichen we van harte toe want 
Rijswijk kent nog een zeer traditioneel groenbeheer 
waarbij het credo is dat het er vooral opgeruimd moet 
uitzien. Het inzetten van bijen in de openbare ruimte 
vraagt om meer bloeiende bermen. Daar wil de AVN 
graag bij adviseren. In het kader van dit Bijenconve-
nant wordt door de gemeente, samen met de AVN 
en het Platform Groen in Rijswijk, gezocht naar een 
nieuwe overlegvorm. Hierbij speelt de toekomstige 
vernieuwing van het Wilhelminapark ook een belang-
rijke rol. Goed overleg en consequente planuitwerking 
is daarbij essentieelu

Generaal Spoorlaan
Ten behoeve van de herinrichting van de Generaal 
Spoorlaan moesten ruim 90 bomen worden gekapt. 
De aannemer had verzuimd om de resterende bomen 
met planken te beschermen tegen aanrijschade. Na 
dringend advies van de AVN-portefeuillehouder is dat 
uiteindelijk toch geregeldu

Boomkap langs Vliet
De plannen voor de vernieuwing van de kades van de 
Vliet, samen met de herinrichting van de Delftweg en 
de vernieuwing van de tramsporen naderen hun vol-
tooiing. Er worden minder bomen gekapt dan in eerste 
instantie leek. De AVN volgt de zaken kritischu

Kapvergunningen Rijswijk
De kapvergunningen in de gemeente Rijswijk wor-
den in de aanvraag niet gemotiveerd. Dat maakt het 
lastig om te beoordelen waarom de kap noodzakelijk 
is. Portefeuillehouder Peter Hegi is in overleg om die 
informatie standaard openbaar te makenu

Landgoed Te Werve
De laatse twee jaar is er drastisch onderhoud gepleegd 
op deze buitenplaats. Onder het argument van “zicht-
lijnen herstellen” is heel veel onderbegroeiing weg-
gehaald. Dit conflicteert met het natuurbeheer dat 
jarenlang door Zuid-Hollands Landschap op Te Werve 
is gevoerd. Peter Hegi voert 2 à 3 keer per jaar overleg 
met de eigenaar van de buitenplaats om dit beheer 
weer natuurvriendelijk bij te sturenu

Maaien of klepelen
In de laatste maanden van het groeiseizoen is er in 
Rijswijk tijdens de uitvoering van het maaiwerk met 
veel te zware machines gewerkt. Zeker in een nat 
seizoen leidt dat tot grote schade in de gazons en 
bermen. Heel jammer is ook dat de meter ecologisch 
bermbeheer langs de sloten toch is geklepeld i.p.v. 
gemaaid. Bij klepelen wordt het gras kapotgeslagen en 
blijft het achter in de berm. Bij maaien wordt het lange 
gras afgesneden en kan het na droging verwijderd 
worden. Dat geeft betere diversiteit voor het volgend 
jaar. Jammer dat het niet gelukt is. We dringen aan op 
een betere opdrachtverstrekking aan de aannemeru

Peter Hegi
Hegi@avn.nl

Berichten van de portefeuillehouders

De raadscommissie Leefomgeving wil vragen stellen 
aan het college van B&W. Een meerderheid is veront-
rust over de grote verkeersoverlast die hier dreigt. De 
oorzaak ligt erin, dat alle uitgaande verkeer van de 
nieuwbouwwoningen nu door het park gevoerd mag 
worden. Kan de overlast niet beperkt worden door als-
nog een deel van de ontsluiting plaats te laten vinden 
via de Leyweg? Kan er hier niet meer ruimte gevonden 
worden en aan de Leyweg bij het bus- en tramstation 
Leyenburg? In het voorlaatste plan zou de verkeers-
druk voor het park toenemen tot 3.800 verkeersbe-
wegingen, nog een redelijk rustige ontsluitingsweg. 
Daarin is een goede oversteek met moeite nog inpas-
baar. De AVN blijft meedenkenu

Arnim van Oorschot
arnimvanoorschot@live.nl

Boven: De Delftweg langs de Vliet wordt 
heringericht en dat kost bomen

Onder: Bescherming van bomen tijdens 
werkzaamheden op de Generaal Spoorlaan

De nu nog zeer rustige Escamplaan 
zal na de verkeersherziening een 
drukke ontsluitingsweg worden.
Daarmee zal het een barrière 
worden in de ecologische ver-
bindingsroute tussen Florence 
Nightingalepark (links) en park ‘t 
Kleine Hout (rechts van de weg).
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Onderhoud van bomen 
in brede middenbermen

Een fraai voorbeeld van zo’n bomenberm 
vormde tot dit voorjaar de Lozerlaan. Met 
name het deel tussen de Escamplaan en 

de Erasmusweg. Dit is een belangrijke en zeer 
drukke uitvalsweg die aansluit op de N-211 rich-
ting snelweg. Deze berm was jarenlang een 
grasberm zonder bomen, tot ca 25 jaar gele-
den. Er zijn toen eiken en beuken in los verband 
aangeplant; dus niet in rijen. Deze groeiden hier 
prima en op zeker moment ontstond het beeld 
van een aantrekkelijk groenscherm. De bomen 
werden namelijk niet of nauwelijks gesnoeid, 
zodat zij breed konden uitgroeien en de takken 
hingen laag boven de grond. Zodoende hielden 
de bomen het tegenliggend verkeer uit beeld.  

Noodzaak om te snoeien?
In juni jl. is de gemeente zeer rigoureus aan 
de slag gegaan om deze halfwas bomen te 
snoeien. Dit was in feite hun eerste snoeibeurt. 
De meeste bomen werden tot wel 5 meter 
hoogte opgekroond. Dit betekent dat er een 
kale stam ontstaat van maaiveld tot 5 meter 
hoog. Veel bomen verloren zelfs met deze ene 
snoeibeurt wel 50 % van hun kroonvolume, en 
dat terwijl voor snoei waarbij meer dan 30 % 
van het kroonvolume wordt gekapt  een kap-
vergunning is vereist. 
Bij navraag verklaarde de groenbeheerder dat 

het was gedaan ten behoeve van het verkeer. 
Laaghangende takken zouden kunnen hin-
deren en het uitzicht op de kruispunten zou 
belemmerd worden. Verder wil men ruimte 
maken om het gras te kunnen maaien.  De 
bermen waarin deze bomen staan zijn ruim 8 
meter breed en bieden voldoende mogelijkhe-
den om de takken zo te snoeien dat er nog een 
fatsoenlijke kroon overblijft. Dus niet tot op de 
stam afzagen maar zodanig inkorten dat het 
verkeer er geen last van heeft en de boom nog 
boom blijft.  
De bomen die in het midden van de berm staan, 
hoeven dan niet of nauwelijks gesnoeid te wor-
den. De bomen ter hoogte van de kruisingen 
waren al regelmatig gesnoeid en blokkeerden 
nauwelijks het uitzicht. Bovendien staan bij 
iedere kruising verkeerslichten dus is daar de 
veiligheid niet in het geding. De noodzaak om 
het gras te maaien speelt een beperkte rol 
als de bomen laag vertakt zijn, omdat in zo’n 
situatie het gras daar duidelijk minder groeit. 
Bovendien moet je je afvragen of je bomen 
moet offeren ten behoeve van de grasgroei.

Zonnebrand bij beuken
Bij zulk rigoureus opkronen ontstaan er wel 
grote nadelen voor de boom. Hoog opkronen 
van een beuk in één snoeibeurt levert een groot 

risico op voor zonnebrand op de kale bast. Daar 
kan de boom gemakkelijk dood aan gaan. De 
groenbeheerder heeft dit risico overigens goed 
ingeschat en de stammen van alle gesnoeide 
beuken zorgvuldig met jute omwikkeld.

Hoe het ook kan
In de middenberm van de Schaapweg (grens 
Den Haag-Rijswijk) zijn ook beuken en eiken in 
los verband geplant. De beuken zijn hier niet 
opgekroond, zodat deze een mooi beeld geven 
van een beuk in zijn natuurlijke vorm. De eiken 
zijn wel opgekroond. Deze berm is ongeveer 
even breed als de Lozerlaan. De bermbeplan-
ting levert een aantrekkelijk contrast op met 
de laanbeplanting van lindes aan beide kanten 
van de weg.
Op de kruising van de Mozartlaan met de 
Ockenburghstraat staan enkele mooie voor-
beelden hoe je ook kunt omgaan met bomen 
in brede middenbermen. Hier treffen we onder 
andere een aantal halfwas zuileiken en berken 
in groepjes van 3 exemplaren. Deze zijn niet 
opgekroond en zodoende tot de grond toe 
prachtig vertakt. Dit geeft toch duidelijk een 
heel ander, natuurlijker beeld dan al die opge-
kroonde staken. Het is duidelijk dat bomen 
langs straten en wegen regelmatig moeten 
worden gesnoeid ten behoeve van het verkeer. 
Doorgaans is een vrije doorrijhoogte nodig van 
4.20 meter. Maar de AVN is wel van mening dat 
in bepaalde situaties een ander beheer- en snoei-
beleid kan worden toegepast. Wij hopen dat de 
gemeente ook kansen ziet om in meer situaties 
een zuiniger snoeibeleid toe te passenu

In onze stad zijn meerdere wegen met een brede, groene middenberm. Zo’n groen-

strook leent zich uitstekend om te beplanten met bomen. Deze aanplant zorgt voor 

een rustig beeld voor de weggebruiker, zeker als het tegemoetkomende verkeer 

door het groen wordt afgeschermd. Ook is er vaak sprake van een ecologische ver-

binding tussen groengebieden.

Tekst en foto’s:
Bas Steenks
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Door: Jaap van Loenen
Foto’s: Bomengids.nl

We kennen twee soorten abelen: de witte en de grauwe. Allebei familie van 

de wilg en het geslacht populier. Maar abelen hebben wel een heel eigen 

karakter.

Op weg naar de lagere school kwamen we  
langs een kanaal. Onder aan het nogal hoge 
schuine talud was een paadje aangebracht 

waar een paar trappen naar toe leidden. Dat paadje 
werd voornamelijk door vissers gebruikt en er lagen 
ook een paar woonboten aangemeerd.  Het liep vlak 
langs het water. Zo dicht bij, dat we onze van papier 
gevouwen scheepjes te water konden laten. De 
scheepjes werden door de wind of stroom wegge-
voerd tot ze uit het gezicht waren verdwenen. Er werd 
daar weinig onderhoud gepleegd en achter ons tus-
sen de stenen van het talud had zich een forse struik 
ontwikkeld. Vooral de blaadjes daarvan vonden wij 
leuk. De bovenkant was glimmend donker groen en 
de onderzijde sneeuw wit. Wij noemden ze  ‘zomer- en 
winterblaadjes’.

Witte abeel (Populus alba)
Dit was mijn eerste kennismaking met de witte abeel. 
Een klein, licht en met pluis omgeven zaadje was ooit 
met de wind van verre daar terechtgekomen. Tussen 
die stenen kwam het niet verder dan een struik. Ove-
rigens is de naam witte abeel een beetje dubbel op, 
want het woord abeel is afgeleid van het Latijnse alba, 
hetgeen wit betekent.

Een grote boom
Wanneer er wel ruimte is, groeit de witte abeel snel uit 
tot een forse boom, die wel 30 meter hoog kan worden. 
De witte abeel is inheems in Midden- en Zuid-Europa 
en in West-Azië. Vanaf de 17e eeuw is hij in ons land 
ingeburgerd. De boom is bestand tegen allerlei invloe-
den en kan goed tegen zilte zeewind. En hij gedijt ook 
in het noordelijker klimaat. Op een gunstige plaats 
ontwikkelt hij een mooie rechte stam met een gladde 
witte of grijze schors. Deze is echter bezaaid met heel 
veel ruitvormige kurkachtige huidmondjes die voor 
ademen noodzakelijk zijn. Soms blijft daardoor van de 
gladde schors niet veel zichtbaar. Maar vanwege dit 
verschijnsel is de boom aan zijn stam goed herkenbaar.

Blad en bloei
Merkwaardig zijn de verschillende bladvormen. 
Aan de langloten, de lange twijgen waar veel ruimte 
tussen de bladknoppen zit, worden de bladeren wel 
tot 6 x 12 cm  groot. Een afmeting die je ook aan 
de zaailingen ziet. Ze zijn ongeveer handvormig 
gelobd. Aan de kleine twijgen, de zogenaamde 
kortloten, zijn ze veel kleiner, getand en bijna 
rond. Beide bladvormen hebben die donkergroene 
glanzende bovenzijde en witte onderkant. Als lid 

van de wilgenfamilie draagt de witte abeel katjes. 
Zij ontluiken in het voorjaar voor de bladeren. De 
vrouwelijke katjes zijn groenachtig geel en de 
mannelijke roze. In juni worden de in katoenachtig 
pluis gevatte zaadjes los gelaten. Witte abelen 
worden veel aangeplant om als windscherm te 
dienen. Maar op tal van plaatsen in onze parken en in 
de duinen zijn ze ook te vinden; soms als struik.

Grauwe abeel (Populus canescens)
We kennen ook de grauwe abeel in ons land. Een boom 
met vele ‘ogen’. Het is een bijzondere ervaring als je 
door een laantje loopt waar ze zijn aangeplant en al 
die ogen op je zijn gericht. Waardoor die ontstaan is 
niet helemaal duidelijk. Woekering van de bast, litte-
kens van afgevallen takken of licht opvang?  Zekerheid 
is daar niet over maar erg leuk is het wel. Merkwaardig 
is vooral dat ze allemaal precies die vorm hebben.

Voorzichtig met aanplanten!
De grauwe abeel is een kruising tussen de witte abeel 
en de ratelpopulier. Het aanplanten ervan vraagt wel 
de nodige voorzichtigheid. De gewone soort heeft een 
nogal agressief wortelstelsel. Dicht bij oude gebou-

wen kunnen de wortels zich in de zachte stenen of in 
kieren wringen en zo ernstige schade aanrichten.  Ook 
leidingen in de grond zijn niet veilig. Inmiddels is een 
kweeksoort ontwikkeld zonder die problemen en dan 
is de boom als straatbeplanting goed toe te passen.
De grauwe abeel heeft een rechte stam en kan wel 35 
meter hoog worden. Hij is goed bestand tegen harde 
wind en allerlei ongemakken die een stad nu eenmaal 
biedt. Een typische stadsboom dus.

Bloei en blad
Evenals de witte abeel is de grauwe abeel tweehuizig. 
Er zijn dus mannelijke en vrouwelijke bomen. De bloei 
is in februari voordat de bladeren verschijnen. Vrouwe-
lijke hangende katjes zijn groenachtig grijsbruin. De 
mannelijke bestaan uit 8 tot 15 purperrode meeldra-
den. Nadat het stuifmeel is weggewaaid vallen ze af. 
De vrouwelijke blijven tot mei zitten. Dan openen zich 
de zaaddozen en komt het met donzig pluis omgeven 
zaad vrij.
 Aan de langloten komen tot 7 cm grote driehoekige 
bladen. De bovenzijde is glanzend groen, de onderzijde 
mat licht bruinig groen. De kleinere blaadjes aan de 
kortloten zijn wat ronder dan die van de witte abeelu

De abelen,  bomen die je aankijken

De grauwe abeel heeft een nogal agressief 
wortelstelsel. Dicht bij oude gebouwen kunnen 
de wortels zich in de zachte stenen of in kieren 
wringen en zo ernstige schade aanrichten. 

Boven: De bast van de witte abeel is 
bezaaid met ruitvormige kerven.

Onder: De grauwe abeel herken 
je aan de ‘ogen’ in de bast

Linkerpagina: Witte abeel in vol ornaat
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Deze uitgave wordt met een financiële bijdrage gesponsord door Quantes Grafimedia, Rijswijk

Financiële bijdrage 2017
Uw financiële steun blijft onontbeerlijk voor onze activiteiten ten bate van de natuur. Misschien hebt u vergeten uw bijdrage voor het jaar 2017 
over te maken? Graag zien wij deze nog tegemoet op onze bankrekening (IBAN) NL24 INGB 0000 0035 65 ten name van Algemene Vereniging 
voor Natuurbescherming. In maart 2018 kunt u de acceptgiro voor volgend jaar verwachten. 

Extra gift ?
Of wilt u nog een extra donatie doen? Ook deze is van harte welkom op bovengenoemde bankrekening, graag onder vermelding van ‘gift 2017’. 
Desgewenst kunt u ook gebruik maken van de donatie-knop op onze website www.avn.nl.
De AVN is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw bijdrage komt daardoor in aanmerking voor de 
fiscale aftrekregeling voor giften aan goede doelen.

Vogels op de vierkante centimeter
Hoe krijg je hobby’s als filatelie en ornithologie op een aardige 
manier expressief gecombineerd? Postzegelverzamelaar én vogel-
deskundige Tom Loorij liet al verschillende keren tijdens tentoon-
stellingen zien dat je aan de hand van vogelafbeeldingen op post-
zegels een zeer interessante expositie kunt samenstellen. Het was 
uitgever Peter Müller die het idee opperde om die combinatie in een 
kunstboekwerk vast te leggen. Het resultaat is verbluffend. Bijna 
alle in Nederland voorkomende vogelsoorten zijn kort beschreven 
en geïllustreerd met prachtige zegelafbeeldingen. Zo’n boek maken 
kan alleen bij samenwerking van grote deskundigheid uit verschil-
lende vakdisciplines. Voor de lay-out werd  vormgeefster Karen Polder aangetrokken. Gezamenlijk kozen ze voor een afwijkend 
boekformaat met een niet alledaagse Japanse binding. Uit de vogelbeschrijvingen blijkt Loorij’s  voorliefde voor feiten: voorko-
men, aantallen en bijzonderheden staan bij iedere soort kort en helder op de pagina. Een uitdaging om te lezen, te kijken en te 
voelen. Want de Japanse binding met dubbele pagina’s geeft het boekje body en cachet. Vergeet vooral niet om de voorwoorden 
en verantwoording te lezen want die helpen het boek te doorgronden. 
Vogels op de vierkante centimeter is een waardevol kleinood en zeer bijzonder boekje geworden met 266 vogelsoorten naast 
unieke zegelafbeeldingen, waarvan enkele zelfs speciaal voor dit project ontworpen werden. Niet voor niets eindigde dit 
boekwerk hoog op de shortlist van de Jan Wolkersprijs.  
Voor de liefhebber of liefhebbende die dit boekje graag cadeau doet. 
ISBN: 9789081388702 Uitgever Müller, Den Haag  
Wel een beetje prijzig: € 49,50 Daarom krijgen AVN-leden 5 euro korting. 
Voor bestellen zie achterpagina Haagwinde.
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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 2015

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 (ledenprijs) op IBAN:  
NL06 INGB 0000738858   t.n.v. AVN 
Den Haag o.v.v. ‘Niet zonder elkaar’ 
en uw naam en adresgegevens.

Vogels op de vierkante centimeter
Shortlist Jan Wolkersprijs 2017

Een combinatie van mooi en interessant, zo kan dit vogelbijbeltje het best omschreven worden.  Uitgever Peter Müller  
en filatelist Tom Loorij hebben samen hun liefde voor vogels op een bijzondere manier bij elkaar gebracht. De kunstzinnige 

afbeeldingen, bijzondere vormgeving en Japanse binding maken dit boekje extra interessant en de prijs zeker waard. Geen boek om 
in één ruk uit te lezen maar steeds weer even in te kijken om uw vogelkennis aan te scherpen en te genieten van een heel mooi boekwerkje.

Te bestellen bij AVN voor 44,50 euro (ledenprijs) op IBAN:  NL06 INGB 0000738858   t.n.v. AVN, Den Haag o.v.v. ‘Vogels-cm2’  
Vergeet niet  uw naam en adresgegevens bij de overschrijving te vermelden. 

Haags Groen, Nu en Toen,    90 jaar Natuurbescherming in Den Haag e.o.
    Het jubileumboek van de AVN ter gelegenheid van haar 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 een 
prachtige historie.  Het boekje is van uitklapbladen voorzien, zodat de lezer bij elk verhaal een brede 

presentatie krijgt. Deze fraaie uitgave in hardcover leent zich ook uitstekend om aan iemand 
cadeau te doen  

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.

NIEUW
Langs Bomen en Struiken

Jaap van Loenen schreef 10 jaar  
lang zijn bijzondere boomverha-
len in Haagwinde. Die verhalen 
zijn nu gebundeld en speciaal 
voor Jaap en door de AVN in een 
mooi boekje vormgegeven.
Het boekje rolt half januari 
van de pers. U kunt het 
nu vast bestellen.
Beperkte oplage.

Te bestellen door overmaking 
van 12,50 euro op IBAN:  NL06 
INGB 0000 7388 58   t.n.v. AVN 
Den Haag o.v.v. ‘Bomenboek’  en 
uw naam en adresgegevens.


