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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

Dick Ooms
voorzitter

Een oud spreekwoord luidt: ‘boompje groot, 
plantertje dood’. Vertaald naar de praktijk van 
natuurbescherming: het tempo waarin natuur-

beleid en beheerplannen kunnen worden gerealiseerd 
verhoudt zich slecht met de hectiek van verkiezingen, 
jaarlijkse begrotingen en frequente wisselingen van 
bestuurders en hun adviseurs en ambtenaren. De uit-
voering van nieuwe plannen met het groen, en ver-
volgens de evaluatie daarvan vergt nu eenmaal een 
proces van jaren en de natuur laat zich niet versnel-
len. Hoewel het lijkt dat ik hiermee een open deur 
intrap, bewijst de praktijk anders. Bij de wisseling van 
bestuurders, adviseurs en beheerders merken we dat 
de noodzakelijke continuïteit van de uitvoering vaak 
onder druk komt te staan. Gemaakte afspraken of 
reeds ingezette projecten komen dan weer ter discus-
sie.

Recentelijk kregen we daarvan een voorbeeld bij 
de ontwikkeling van een nieuwe buitenplaats 
langs de Vliet: Nieuw Vredenoord. In Haag-

winde 2019/1 stond daar een uitgebreid artikel over, u 
kunt het nalezen op onze website. De eigenaar van het 
terrein had tien jaar geleden over de aanleg van het 
landgoed overeenstemming bereikt met de provincie 
en de gemeente en dit vastgelegd in een intentie over-
eenkomst. Vervolgens trad er veel vertraging op door 
allerlei ontwikkelingen in het gebied, zoals de Rotter-
damse Baan en plannen voor waterberging, waarmee 
rekening moest worden gehouden. En nu, terwijl er 

al veel kosten zijn gemaakt en de aanleg van het bui-
tenplaats eindelijk kan beginnen, worden er nieuwe 
voorwaarden gesteld vanuit de provincie. De nieuwe 
buitenplaats, op de plek  van het verwaarloosde terrein 
dat er nu ligt, beoogt een toekomstbestendige groene 
schakel te worden in de zone van buitenplaatsen langs 
de Vliet, als onderdeel van het Natuur Netwerk Neder-
land. Het zou daarom heel jammer zijn als de intrek-
king van reeds gedane toezeggingen ertoe zou leiden 
dat de eigenaar moet afzien van de plannen en het 
gebied er verwaarloosd bij blijft liggen. 

In Haagwinde 2019/3 hield ik op deze plaats een 
pleidooi voor goede samenwerking met onze 
groene zusterorganisaties IVN en KNNV en moge-

lijk andere groene organisaties. Goede samenwerking 
is in ieders belang: we kunnen dan wederzijds gebruik 
maken van de kennis en ervaring van onze vrijwilli-
gers, want die vullen elkaar aan. Een voorwaarde voor 
samenwerking is natuurlijk dat je elkaar goed kent. 
Recentelijk zijn we begonnen daar handen en voeten 
aan te geven: ik had een prettig en constructief overleg 
met de voorzitters van de lokale afdelingen van KNNV 
en IVN. We hebben al een prima voorbeeld op Zonne-
gaarde waar KNNV en AVN zich gezamenlijk hebben 
ingespannen om tuinen te behouden. U leest er meer 
over in deze Haagwindeu

Boompje groot, plantertje dood

Komt u ook naar de 
Algemene Ledenver-
gadering op zater-
dag 18 april 2020?
Kijk dan even op 

pag. 22 en geef u op.
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Vissen in Mariahoeve
Het is zeer slecht gesteld met de visstand in Mariahoeve. Het was ooit goed 

vissen in deze Haagse wijk uit de jaren zestig. Dat is behoorlijk veranderd. Op 

het ogenblik komt er nog nauwelijks vis voor in de meeste wijkwateren. We 

zouden dat graag anders zien.

Hoewel inmiddels al diverse verbeterings-
maatregelen zijn uitgevoerd, blijft de water-
kwaliteit in grote delen van de wijk slecht en 

houden vissen het er niet lang uit. Wat moet er gebeu-
ren om in ieder geval een deel van het oude visbestand 
terug te krijgen?

Polder Mariahoeve
De wijk Mariahoeve ligt in een heuse polder,  een door 
dijken omgeven gebied waar het water wordt wegge-
malen om droge voeten te houden. Het waterpeil ligt 
er lager dan het boezempeil van Delfland. Mariahoeve 
ligt in een uithoek van de Westboezem van Delfland 
en de waterdoorstroming is er niet optimaal. Deze 
omstandigheid, gecombineerd met hoog opgroeiend 
hout op de oevers waardoor veel bladafval en kroos-
vorming in het water voorkomt, zorgt ervoor dat de 
waterkwaliteit hier al jaren slecht is. Niet alleen de 
hengelsportvereniging maar ook de wijkbewoners en 
vooral ook de volkstuinvereniging Mariahoeve hebben 
in het verleden meermalen geklaagd bij de gemeente 
en het Hoogheemraadschap van Delfland.

Verbeteringsmaatregelen
Gemeente en Hoogheemraadschap hebben inmiddels 
een aantal maatregelen genomen die tot verbetering 
moeten leiden. Alle watergangen zijn gebaggerd, langs 

de oevers is over- en inhangend groen deels gesnoeid, 
ingevallen blad en vooral kroos zijn verwijderd, en er 
zijn natuurvriendelijke oevers en overwinteringsplek-
ken voor vis aangelegd. Verder heeft de vijver aan de 
Vlaskamp een zuurstof inbrengende fontein gekregen 
die vooral zomers veel aanstaat.
Maar de meest ingrijpende verbetering is de aanvoer 
van kwalitatief goed water vanuit het naastliggende 
watersysteem van het Hoogheemraadschap van Rijn-
land. Op verzoek van  Volkstuinvereniging Mariahoeve 
is de dam, die sinds aanleg van de Noordelijke Rand-
weg in de waterscheiding tussen Delfland en Rijnland 
was aangebracht, doorbroken en vervangen door een 
klepstuw. Hiermee werd de waterverbinding tussen de 
Duivenvoordse polder met het centrum van Den Haag, 
die al sinds 1403 via de Schenk bestond, weer hersteld.
 
Vismigratie
Het mooie van de klepstuw is dat deze ook vis-passeer-
baar is gemaakt, waardoor de migratie van vis in dit 
gedeelte van het watersysteem wordt bevorderd. Al 
snel werd het effect van deze maatregel zichtbaar: het 
zuurstofgehalte en ook andere ecologische waarden 
zijn weer prima in dit deel van de Schenk!  En er waren 
vrij snel grote scholen blankvoorn en baars in het hel-
dere, stromende water achter de klepstuw te zien.
Om ook de vismigratie tussen Schenk en de rest van 

het water in Mariahoeve mogelijk te maken, moest er 
nog een knelpunt worden aangepakt. De vaste stuw 
ter hoogte van Margarethaland, waar een peilverschil 
van toch zeker een halve meter moet worden over-
wonnen, moest passeerbaar worden gemaakt. Dat is 
gedaan door naast de stuw een prachtige vispassage 
met waterbekkens aan te leggen. In kleine stapjes 
wordt het peilverschil langs de vaste stuw overbrugd 
en kan de vis van bekken naar bekken zwemmen. 

Visstand
Uit diverse onderzoeken in de afgelopen decennia 
was gebleken dat er in Mariahoeve nog nauwelijks vis 
rondzwom. Vrijwilligers van hengelsportvereniging 
GHV – Groene Hart meten regelmatig het zuurstofge-
halte van het water. In de wateren aan de Vlaskamp en 
de Horsten blijkt het veelal heldere, maar vooral don-
kergekleurde, water gedurende het gehele jaar door 
nauwelijks zuurstof te bevatten (waarden tussen 1 en 
2 mg O2/l). Het water achter het Isabellaland is hier 
gelukkig een positieve uitzondering op. Daar zijn ook 
veel natuurvriendelijke oevers.
Door de verbeteringsmaatregelen van de laatste jaren 
is de waterkwaliteit van de Schenk en veel nabijgele-
gen watergangen nu veel beter geworden. Maar het 
probleem is dat het verbeterde water langs de wijk 
wegstroomt richting Den Haag centrum en de wijk zelf 
niet bereikt. 

Meer doorstroming
Om de waterkwaliteit in de wijk Mariahoeve verder te 
verbeteren moet er dus nog het een en ander gebeu-

ren. Een betere doorstroming vanuit de Schenk of 
vanuit het water achter Isabellaland is noodzakelijk. 
Het is aan het Hoogheemraadschap van Delfland om 
hier oplossingen voor te zoeken. Enkele jaren geleden 
is al eens in het conceptprogramma van Delfland een 
plan voorgesteld voor een verbeterde doorstroming 
in Mariahoeve. Dit plan is toen echter om financiële 
redenen gesneuveld. De aanleg van de klepstuw in 
de Schenk is nog niet voldoende. Het is hoog tijd voor 
nog meer aanpassingen, we willen graag weer vis zien 
zwemmen in Mariahoeveu

Het kaartje laat zien dat veel watergan-
gen nog steeds visarm zijn (zwart). Dat 
sommige watergangen (rood) alleen in 
de koudere jaargetijden of bij afwezig-
heid van kroos iets betere kansen bieden 
voor vissoorten die goed tegen schom-
melingen in het zuurstofgehalte kunnen 
(zuurstoftolerante vissoorten) en dat 
watergangen die baat hebben bij de ver-
beterde waterkwaliteit vanuit de Schenk, 
een klein visbestand herbergen (geel) dat 
net kan overleven. De (groen) gekleurde 
wateren hebben een redelijk tot goede 
ecologische waterkwaliteit en een visbe-
stand van het snoek-blankvoorn-type.

Tekst en illustraties:
Ton van der Spiegel
(vis-ecoloog)

De klepstuw in de Schenk
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Je kunt natuurlijk met het vliegtuig naar de Galapagos Eilanden reizen om bijzondere planten en dieren te 
zien. Maar gewoon om de hoek, in een boomspiegel of tussen de stoeptegels en op een muurtje groeien 
ook fantastische plantjes. Sinds de gemeente is gestopt met chemische onkruidbestrijding 

kunnen we steeds weer nieuwe plantensoorten in de stad ontdekken. Hagenaar 
Vic van Pieterson loert al jaren in de Haagse Schilderswijk naar de grote 
verzameling straatplantjes die daar schuchter groeien of vaker 
gewoon woekeren. Soms blijken ze zeldzaam, meestal heel 
gewoon en opmerkelijk vaak treffen we ook exoten. Pie-
terson schreef er een oergezellig boekje over: “Herba-
rium van de Schilderswijk”. 

Bijzonder is de opmars van het kamilleknopje 
uit Australië. Een lief plantje en een echte 
(niet problematische) exoot. Maar ook de 
specifieke flora van onze kust vestigt zich 
graag op zanderige plekken in de binnen-
stad. En zand is altijd aanwezig in een ste-
delijke omgeving. Zo vond Vic ook kegelsi-
lene, een echte duinplant die thuishoort in 
het habitat ‘Zeedorpenlandschap’. Planten 
kijken in de stad heeft ook een nadeel. Ze 
zijn er extra kwetsbaar. Voor je het weet zijn 
ze weer verdwenen. Zo ontdekte Vic eens een 
groeiplaats van de zeldzame donzige klit. Maar 
een paar dagen later bleken de planten alweer weg-
geborsteld. Gelukkig zijn het merendeels zaadplanten. 
Volgend jaar groeien ze opnieuw op een ander plekje in 
de buurt.

Het is verfrissend dat de vaak negatief besproken Schilderswijk door het 
boek in een ander daglicht wordt geplaatst. Natuur blijkt echt overal aanwezig. De 
provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag hebben het verschijnen van het boekje onder-
steund. AVN leden kunnen het boekje, met veel mooie foto’s, via de website bestellen voor € 19,95  (incl. verzend-
kosten) zie www.avn.nl/uitgeverijavnu

Herbarium Schilderswijk
Boekrecensie

19,95

Kamilleknopje

Bomen hebben als eigen-
schap dat ze zoveel moge-
lijk zonlicht willen absorbe-

ren. Er komt dan een moment dat 
de meeste bomen in hun groei zo 
ver gevorderd zijn -de kruinen breed 
uitgewaaierd en de stammen dik en 
vertakt- dat het zomers op de bosbo-
dem donker wordt. Struiken en kruiden 
leggen het loodje bij gebrek aan licht. In 
een bos vol bomen ontstaat daarom een 
soortenarmoede. Met het vorderen der 
jaren zal het bos uiteindelijk steeds meer 
uit een collectie kale stammen en hoge 
kruinen gaan bestaan. Vooral in een beu-
kenbos is het leeg op de bodem. 

Willen we een gevarieerder bos met meer 
biodiversiteit dan moet er worden ingegrepen. 
In 2018 werd er in het Haagse Bos grootschalig 
gekapt. SBB haalde, uit vrees voor de boomziekte 
‘essentaksterfte’, vrijwel alle essen uit het bos. Dat 
baarde veel Hagenaars zorgen. Vooral toen herplant 
van hele jonge boompjes in het daaropvolgende 
jaar voor een groot deel mislukte. Die uitgekapte 
bosdelen zien er nog steeds ruig en verwaarloosd uit. 
Vooral na de extreme regenbuien van de afgelopen 

weken. Toch gebeurt er iets bij-
zonders. Omdat het bos opeens 

veel lichter is en zomers opge-
warmd wordt door de zon, ont-

staat er spontaan nieuwe natuur. 
Daar profiteren zowel flora (krui-

den) als fauna (insecten, zoogdieren, 
amfibieën en vogels) van. Vooral de 

flora is bezig met een nieuwe wedloop 
om het meeste licht op te vangen. Zo 

erg zelfs dat de jonge boompjes kopje 
onder gaan in de kruidlaag. Daar moet 

dus weer een bosmaaier van de beheerder 
aan te pas komen. Er zal nog wel een paar 

jaar overheen gaan voor het verjongde bos 
in een stabieler stadium komt. Afhankelijk 

van de bodem (nat/droog en veen/zand) zien 
we nu al grote verschillen in de ontwikkeling.  

Aanstaand voorjaar verwacht ik meer broedvo-
gels die thuishoren in open veld en boszomen. 

En ook de vlinderpopulatie zal ervan profiteren. 

Als u in eerste instantie geëmotioneerd aankeek 
tegen deze rigoureuze houtkap, bedenk dan dat 

daarbij ook een eerste stap is gezet naar herstel van 
de afgenomen biodiversiteitu 

Adri Remeeus

Zonlicht doet wonderen 
met het bos

6
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Duindal:  een theeschenkerij in de duinen
Op allerlei plekken wil de gemeente meer horeca toelaten in het groen, bijvoor-

beeld op de Koekamp of langs het Verversingskanaal. De horeca die vroeger in het 

groen stond, heeft nu vaak een andere bestemming: de Bataaf is een tennispark 

geworden en de uitspanning aan de Scheveningseweg een benzinestation. Aan 

de rand van Waalsdorp was ooit de theeschenkerij Duindal. Daar staan nu de 

gebouwen van TNO en NCIA.

De duinen bij Waalsdorp zijn lang ongerept 
gebleven. Op 4 januari 1831 werden ze eigen-
dom van de gemeente toen Domeinen de 

Oostduinen aan ’s-Gravenhage verkocht. Deze Oost-
duinen strekten zich toen uit vanaf de Scheveningse-
weg tot ver in Wassenaar. Theeschenkerij Duindal 
was gelegen aan de Waalsdorperweg 220, vlak naast 
het ‘Proefveld’ waar militairen hun schietvaardigheid 
oefenden. 
De aanleg van de duinwaterleiding in 1871 en de ont-
wikkeling van Scheveningen als mondaine badplaats 
speelden een belangrijke rol in het bestaan van deze 
theeschenkerij. Voor de bereikbaarheid van de bad-
plaats legde de Zuid-Hollandsche Electrische Spoor-
weg Maatschappij (ZHESM) een elektrische spoorlijn 
naar Scheveningen aan die verbinding gaf met het 
Rotterdamse station Hofplein. Het tracé liep vlak langs 
Duindal dat in 1910 een eigen halte kreeg.
.
Theetuin
In 1852 liet opzichter der Domeinen, Arnoldus Greup, 
voor zijn zoon Jan Frederik een boerderij bouwen. 
Zoals vroeger gebruikelijk was, volgde de zoon zijn 
vader in functie op. Diens dochters Gerarda en Helena 

begonnen na het overlijden van hun vader in 1901 een 
theeschenkerij in de boerderij.  Hun broer Arnoldus 
die eveneens in de boerderij woonde, beschikte over 
een verlofvergunning en kon in zijn vrije tijd een (ste-
vige) borrel en andere sterke drank schenken. Vanaf 
de jaren twintig breidden zij de uitspanning uit met 
enkele pensionkamers. Vanwege de gunstige ligging 
in het terrein, met een treinhalte voor de deur, mocht 
het etablissement zich van begin af aan in een grote 
belangstelling verheugen van zowel reguliere bezoe-
kers als van verenigingen die er vergaderingen, jaar-
dagen en andere bijeenkomsten organiseerden. Naar 
het oordeel van de dames Greup liep de exploitatie 
zo goed dat ze nooit hebben hoeven adverteren om 
klanten te werven. En het bleef niet bij het serveren 
van koffie, thee en drank. De zelfgebakken flensjes met 
zure room vonden ook gretig aftrek. Bediende Jas Rie-
mens serveerde er in Zeeuwse klederdracht en vanaf 
1914 was kelner Gerrit een bekende verschijning. 

Rondom Duindal
Arnoldus Greup jr. exploiteerde de rond het huis gele-
gen terreinen voor sportdoeleinden (vooral hockey).
Een drukbezochte manege, een oefenbaan met hin-

dernissen en een renstal met paarden die op 
draverijen in heel Nederland meededen waren 
onderdeel van de uitspanning. Op het grote 
erf liep een menagerie van kippen, pauwen en 
fazanten. In de naastgelegen duinen werden 
koeien, geitjes en een schaapskudde geweid. 
De inrichting van de schilderachtige hoeve was 
geheel in stijl: geruite gordijntjes, koperen pan-
nen en snuisterijtjes, tafels met Oudhollandse 
stoelen eromheen, gebloemde schotels op 
richeltjes langs de wand. ‘s Zomers kon men 
onder de hoge bomen op het terras gezeten in 
comfortabele tuinstoelen verkoeling zoeken. 
Een groot deel van de bezoekers van Duindal 
kwam waarschijnlijk per fiets, met bus R of de 
Hofpleintrein.  Een VVV-gids uit die tijd ver-
meldt een wandeling vanaf het Vredespaleis 

naar Duindal. De PR van Duindal zelf bestond 
uit een tijdgebonden aandenken: men verkocht 
een grote serie prentbriefkaarten.

De stad rukt op naar Duindal
In 1931 wordt een uitbreidingsplan voor het 
Benoordenhout vastgesteld waarbij de invul-
ling van de samenkomst van Waalsdorperweg 
en Van Alkemadelaan vorm krijgt. De Alexan-
der- en Frederikkazernes, aan weerszijden van 
de Van Alkemadelaan, dateren uit 1938. Het 
militaire oefenterrein wordt dan verder uitge-
breid en de Van Alkemadelaan doorgetrokken 
naar Scheveningen. De stad breidt zich uit.
Verontrustend zijn op dat moment de plan-
nen voor het afgraven van tien hectare duin-
grond. Binnen die tien hectare ligt niet alleen 

Door: Anneke Landheer-Roelants

een gedeelte van de Mussenberg, maar ook de 
uitspanning Duindal, met gebouwen en sport-
terreinen. Er komt een storm van protest van de 
bewoners van de pas gebouwde wijk Duinzicht 
en ook van de AVN. Men vreest dat de schending 
van het duinterrein zo groot is dat de waarde als 
natuurmonument in het geding komt. Het col-
lege van B&W laat zich echter niet van het plan 
afbrengen, maar dat wordt pas aan het begin 
van de Tweede Wereldoorlog concreet. Theetuin 
en pension houden het vol tot eind 1939.
Berekend was dat de afgraving 185.000 m3 zand 
zou opleveren. 16.000 m3 zand was bestemd 
voor het stratenplan in Arendsdorp. Daarna 
kwamen zandtransporten op gang richting 
Escamppolder, en vanaf juni 1941 naar Dutten-
del.

Meer en Bosch, het nieuwe Duindal
De dames Greup vonden een nieuwe pleister-
plaats, in de driehonderd jaar oude, rustieke 
boerderij Meer en Bosch aan het eind van de 
Laan van Meerdervoort. Kelner Gerrit zou daar 
vanaf 23 maart 1940 de scepter zwaaien. De pit-
toreske snuisterijen van Duindal werden over-
gebracht naar de knusse boerderij in Meer en 
Bos waar de sfeer van hun ondernemerschap 
tot op de dag van vandaag te beleven isu 

De volledige versie van dit artikel, met bronnen, 
is gepubliceerd in het Liber amicorum voor Henk 
Grootveld. (zie www.avn.nl/

Bediende Jas Riemens serveerde er 
in Zeeuwse klederdracht
Foto: collectie A. Landheer-Roelants

Kaartje uit 1938
Collectie A. Landheer-Roelants

Historie
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Buitenplaats Nieuw Vredenoord
NNN-natuurgebied dreigt straks braak te liggen

Het artikel over de buitenplaats Nieuw Vredenoord dat we vorig jaar maart in 

Haagwinde plaatsten, heeft heel wat losgemaakt.  Vooral omwonenden vinden 

dat de AVN tegen de kapplannen van honderden bomen zou moeten ageren. 

Dat essenbos is helaas aangetast door de essentaksterfte en wordt binnenkort 

toch gekapt voor aanleg van een waterdoorvoer. Het blijkt echter tegenstrijdig 

beleid van verschillende overheden dat Vredenoord kwelt.

Sinds 2005 hebben de eigenaren van Vredenoord 
plannen om twee naast elkaar gelegen buiten-
plaatsen langs de Vliet weer in oude glorie te 

herstellen. De mogelijkheden daarvoor werden in 
eerste instantie ondersteund door gemeente en pro-
vincie. Daarbij was het deel Oud Vredenoord het eerst 
aan de beurt. Onder een verwaarloosd bos kwam een 
oud tuinontwerp van Zocher sr. tevoorschijn. Over de 
restauratie daarvan was iedereen enthousiast. Toen 
dat gereed was, werden de plannen voor het tweede 
deel Nieuw Vredenoord op stapel gezet. Daar lag geen 
uitgesproken tuinontwerp aan ten grondslag maar er 
was in de loop der jaren, naast de tennisbanen, wel 
spontaan een essenbos gegroeid.

Hink-stap-sprong door de procedure
De plannen voor Nieuw Vredenoord kregen evenwel 
te maken met een wispelturige overheid.  Was er aan-
vankelijk geen bezwaar, in 2008 liep de medewerking 
van Den Haag vast omdat er plannen waren voor een 
industrieterrein in het achterliggende land. Toen-
malig wethouder Stedelijke Ontwikkeling, Marnix 
Norder, wilde veel zware industrie uit de Binckhorst 

Door: Annemarie Pannekoek verplaatsen naar de Vlietzone. Na tussenkomst van de 
provincie ging dat plan niet door en werd de planolo-
gische procedure voor Vredenoord opnieuw gestart. 
Daarbij werd de realisatie van Nieuw Vredenoord door 
de provincie mogelijk gemaakt door in de Verordening 
‘Ruimte’ af te zien van de beschermde status ‘Land-
goedbiotoop’.  

Watercompensatie met calamiteitenberging
Al tijdens deze procedure werd duidelijk dat de Rotter-
damse Baan in het achterland van Vredenoord boven 
de grond zou komen. Daarvoor moest ook groen- en 
watercompensatie worden aangelegd en zolang niet 
duidelijk was hoe dat zou uitpakken, werd bij Vreden-
oord opnieuw een pas op de plaats gemaakt.  Vijf jaar 
lang werkten de eigenaren van Vredenoord samen 
met de projectorganisatie van de Rotterdamse Baan 
om uiteindelijk in een gezamenlijk ontwerp het water-
park Molenvliet aan te leggen. Inmiddels had het 
Hoogheemraadschap van Delfland zich gemeld met 
de mededeling dat het waterpark tevens calamiteiten-
berging kon worden. Dat betekent dat hier tijdens hef-
tige regenval wateroverschot uit de Vliet minstens 48 

uur opgeslagen moet kunnen worden. Daarvoor moet 
er een extra aanvoerkanaal worden aangelegd met 
voldoende capaciteit. Deze calamiteitenberging heeft 
een hoge maatschappelijke prioriteit voor dit deel van 
Zuid Holland. Voor Nieuw Vredenoord betekende het: 
opnieuw aanpassen van de tekeningen. Eind 2020 
wordt een brede vijver voor fluctuerend boezemwater 
op de plek van het huidige essenbos gegraven. Geen 
discussie over mogelijk. Die kapvergunning voor 461 
bomen zal zeker worden verstrekt.

EHS wordt Natuur netwerk Nederland
Wie denkt dat de uitvoering van de buitenplaats 
Nieuw Vredenoord, na aanleg van de boezemwatering 
met naastliggende kleidijk, een aanvang kan nemen, 
komt bedrogen uit. Want inmiddels heeft er een ver-
andering plaatsgevonden rond de wetgeving van de 
Ecologische Hoofdstructuur. De EHS is sinds april 2019 
officieel omgezet in Natuurnetwerk Nederland (NNN). 
En de regelgeving is veel strikter geworden. Waar het 
in de EHS nog mogelijk was om met behulp van een 
saldobenadering (bestaande verharding inruilen voor 
nieuwe verharding) een bepaald percentage van het 

groengebied te bebouwen, is dat bij de NNN-regeling 
gewijzigd. Het nieuwe college van de provincie heeft 
inmiddels laten weten dat ze die regel strak wil toe-
passen en dat de plannen van Nieuw Vredenoord met 
bebouwing niet geoorloofd zijn.
Die stand van zaken schept nu grote problemen voor 
de ontwikkeling van een nieuwe natuurgebied. Want 
zonder inkomsten uit beperkte projectontwikkeling is 
het voor de eigenaar niet mogelijk om nieuwe natuur 
op de buitenplaats te financieren. In het geval hier 
geen juridische oplossing voor gevonden wordt, is de 
kans groot dat het terrein er, na aanleg van de calami-
teitenberging, braak bij blijft liggen. Zelfs het oprui-
men van de oude tennisbanen en vervallen opstallen 
past dan niet meer in het budget.

Natuurbescherming op zijn smalst
Als AVN maken we ons zorgen over dit scenario. En ook 
de omwonenden zullen zich realiseren dat de bosuilen, 
egels en vossen die ze nu vanuit hun achtertuin in het 
bos zien rondscharrelen geen beschutting vinden op 
een kaal stuk land. Dit is natuurbescherming op zijn 
smalstu

Kaartje links:
Het nieuwe plan voor buiten-
plaats Nieuw Vredenoord. Met 
het brede toevoerkanaal naar 
de calamiteitenberging

Kaartje rechts:
De situatie na aanleg van de 
nieuwe toevoer, er komt een 
breed dijklichaam van zware 
rivierklei dat volgens de regels 
van Delfland niet beplant 
mag worden met bomen.
Kaarten: Bosch en Slabbers

De ingang van Oud Vredenoord
gerenoveerd naar het ontwerp 
 van Zocher sr.

Toekomstbeeld buitenplaats Vredenoord

                                                                                                                                                               illustratie:: Bosch en Slabbers
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Meedenken met Madeliefveld
Omwonenden van het Madeliefveld in Leidschenveen maken zich zorgen 

over bouwplannen die woningcorporatie WoonInvest voor het terrein heeft. 

Omdat de AVN in 2017 al een zienswijze indiende op het bestemmingsplan 

voor deze omgeving, namen bewoners contact op voor advies.

Het Madeliefveld ligt langs de Zoetermeerse 
Rijweg in het centrum van de vinexwijk. Het 
nu nog braakliggende terrein is een belang-

rijke schakel in de ecologische verbindingen van de 
wijk. De groene dijk langs de Rijweg is ‘s zomers een 
bloeiend spektakel dat veel insecten en vlinders aan-
trekt. Indien daar straks een groot huizenblok tussenin 
staat, blokkeert dat de mogelijkheid voor migratie van 
die levende have. De omwonenden hebben, naast dit 
ecologische pijnpunt, nog meer zorgen over deze ver-
dichting. Ze vrezen een gebrek aan recreatieve ruimte, 
gebrek aan zichtruimte, schaduwwerking en last but 
not least overbevolking in dit toch al dicht bebouwde 
deel van de wijk.
Nu het bestemmingsplan, ondanks de aanbevelingen 

van de AVN  voor een groene bestemming, toch onge-
wijzigd is aangenomen door de gemeenteraad, is het 
onwaarschijnlijk dat er niet gebouwd gaat worden. 
Het gaat er nu om het proces van ruimtelijke inrich-
ting, bouw en verdichting te begeleiden om te zorgen 
dat alle functies een plek krijgen. Maar hoe pak je dat 
aan?

Organisatievorm kiezen
De ervaring leert dat bewonersparticipatie gediend is 
bij een goede groepsvorming. Om een gezamenlijke 
doelstelling na te streven is het belangrijk om georga-
niseerd te zijn. Dat praat ook makkelijker met externe 
partijen en de gemeente. De oprichting van een juridi-
sche rechtspersoon zoals een vereniging of een stich-
ting hoort tot de mogelijkheden. Indien buurtgroepen 
zich gaan inzetten voor een gezamenlijk doel en ook 
een vorm van bedrijfsvoering willen nastreven dan 
behoort een coöperatie U.A. tot de mogelijkheden. Die 
laatste afkorting staat voor ‘uitgesloten aansprakelijk-
heid’. Als AVN hebben we hiermee ervaring opgedaan 
bij het project Hitte-eiland Haegsch Hof. De gemeente 
steunt een dergelijke bestuursvorm en subsidieert de 
oprichtingskosten, mits de doelstellingen van de groep 
gericht zijn op duurzaamheid en zelfwerkzaamheid.

Rol van de AVN
Als AVN beperken we ons uiteraard tot adviezen 
die overeenkomen met onze eigen doelstellingen. 
Maar de noodzaak tot het in stand houden en ver-
beteren van de groene ecologische structuren in 
de wijk zijn voldoende om een brede samenwer-
king niet in de weg te zitten. Het hele idee staat 
nog in de steigers, de kleine groep bewoners die 
dit is gestart, oriënteert zich op meerdere fron-
ten. Ze hebben ook contact opgenomen met het 

stadsdeel en de politiek en zoeken medebewo-
ners die zich willen aansluiten. Woningbouw-
vereniging WoonInvest op haar beurt opereert 
nog in de initiatieffase. De plannen zijn nog niet 
definitief, er kan dus nog meegedacht worden. 
Dat wordt een hele uitdaging, want waar laat je 
naast bouwblokken, parkeerplaatsen en kinder-
speelplekken ook een wadi voor de opvang van 
regenwater en een hoogkwalitatieve ecologische 
corridoru

Uitzicht vanuit de flats aan 
het Simon Carmiggelthof. Het 
Madeliefveld ligt er geknipt 
en geschoren bij. Bouwhoogte 
WoonInvest wordt 35 meter, het 
uitzicht zal zeker veranderen.
Foto: Reza Rihambaks

Het Madeliefveld ligt midden in de 
ecologische zone van de groene dijk.
De dijk heeft meerdere functies. 
Hij werkt als geluidsbuffer voor de 
achterliggende woonwijken, heeft 
een recreatieve funtie met sport-
faciliteiten en kan op de hellingen 
een uitbundig bloeiend weidemeng-
sel herbergen. Dat vraagt wel om 
een ecologisch maairegime.

Door: Aletta de Ruiter
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Zonnegaarde blijft intact: 

Fietsroute wordt wandelverbinding over bestaand pad

De gemeente is overtuigd dat er geen volkstuinen van ATV Zonnegaarde geofferd mogen worden voor de 

aanleg van een breed fietspad met natuurvriendelijke oever. Het plan voor deze recreatieve fietsverbin-

ding tussen twee nieuwbouwwijken stamde uit 2008 toen de structuurvisie van het Erasmusveld werd 

vastgesteld. 

In de tussenliggende 10 jaar veranderde er van alles in de voorgenomen projectontwikkeling van het gebied. Waterwijken 

werden betondorpen en de term ‘duurzaam’ werd losgekoppeld van ‘natuurinclusief’. Wellicht hield de ontwerper daarom 

wel vast aan een ecologische verbinding tussen al dat stenen geweld. Maar feitelijk was er helemaal geen ruimte meer 

over. Niemand wilde een extra fietspad over eigen terrein. 

Vanwege juridische afspraken met projectontwikkelaars over beloofde infrastructuur bedacht de ontwerper dat het pad dan 

maar over gemeentegrond moest lopen. Zonnegaarde is één van de 18 tuincomplexen van de Haagse Bond voor Amateurtuin-

ders die grond van de gemeente huurt. Het bestuur van Zonnegaarde werd begin 2019 geconfronteerd met het voldongen 

feit dat het achterste deel van hun complex op de schop moest. Juist het deel waar de meest natuurvriendelijke zone van het 

complex ligt. De vereniging ontving daarvoor onlangs nog het internationale certificaat voor ‘Natuurvriendelijk tuinieren’.

Zonnegaarde kwam voor advies bij de AVN en gezamenlijk stelden we een plan de campagne op: Persberichten uitsturen, poli-

tiek uitnodigen, wethouders mailen en met de projectleider overleggen. Maar de situatie 

bleef muurvast zitten. Een enkele politieke partij stelde vragen in de Raad, maar juist op 

dat moment was het college in crisis. De aandacht lag elders. 

Toch kwam het goed. De AVN heeft een breed netwerk binnen de gemeentelijke organisa-

tie. Heel soms kun je dat aanspreken voor een bijzonder geval. Dat is gebeurd met als resul-

taat dat er opeens wel een oplossing kon worden gevonden. Maar je bereikt niets zonder 

eigen zweet. Dus hadden we van tevoren een alternatief ontwerp uitgewerkt:  een fiets-

pad over bestaande paden van Zonnegaarde, afsluitbaar met twee hekken. “Beetje smal, 

maar het is geen woon-werk verkeer”, was onze redenatie. De gemeente ging overstag 

en gaf zelfs een extraatje. Het wordt een voetverbinding met twee ophaalbrugjes die  

‘s avonds gesloten worden om de veiligheid van de tuinen te waarborgen.

Eind goed al goed. Met dank aan de mensen van de KNNV die een uitgebreide inven-

tarisatie van de natuurwaarde van Zonnegaarde hebben gemaaktu

Actualiteiten portefeuillehouders

De Binckhorst: een moeilijke vergroeningsopgave
In het kader van de stedelijke verdichting wordt de industriële Binckhorst aankomende jaren omge-bouwd tot levendige woon-werklocatie. Nu de aanleg van de Rotterdamse Baan zijn eindfase nadert, wordt de infrastructuur duidelijker. Afgelopen jaar heeft de gemeenteraad  het plan ‘Openbare ruimte en buitenruimte voor de Binckhorst’  vastgesteld. Daarin zat ook een stevige ambitie voor groenaanleg langs de Trekvliet. De AVN heeft daarover geadviseerd en was blij dat het advies royaal is meegenomen in de nota. Knelpunt is echter dat in dit doolhof van oude industrie en nieuwe woningbouwprojecten de grondeigendommen voor een groot deel niet bij de gemeente liggen. Een integrale aanleg van de buitenruimte zal dan ook alleen kunnen als de particuliere partijen samenwerken. Uiteraard zal de AVN als groene belangenorganisatie regelmatig om de hoek kijken om te zien hoe de ambitie tot uitwerking komt. We kunnen het onderwerp agenderen op het Stedelijk Groenoverlegu

Hellingbanen en jaarrondexploitatie langs Westlandse kust ?

Het college van de gemeente Westland heeft het besluit genomen een hellingbaan aan te leggen over de strandop-

gang Molenslag in Monster. Die komt dan op de plaats van de huidige trappen. Het is zeer de vraag of dit niet strijdig 

is met het natuurbelang van het aangrenzend N2000 gebied en teveel stikstof genereert. Bovendien wordt 

de nieuwe hellingbaan mogelijk verlicht.

Verschillende strandtenthouders willen graag openstelling van hun strandtent in de zomer verruimen naar 

een jaarrondexploitatie. Het college inventariseert de opinies. Vorig jaar stond in de helaas niet aange-

nomen kustvisie de mogelijkheid van één extra jaarrond openstelling naast de drie bestaande. Ook was 

daarin een zonering van het strand afgesproken. Die zonering is van de baan en het aantal mogelijke jaar-

rondexploitaties kan, gezien de aanvragen, gaan naar vijf of meer.  Het samenwerkingsverband “Natuur 

Westland” is bang dat het verkeer over het strand enorm zal toenemen. En dat de originele functie van 

de strandtenten, namelijk het accommoderen van strandbezoek, het zal afleggen tegen het maken van 

feestlocaties om de hoge kosten, gemoeid met de aanleg ten behoeve van jaarrondexploitatie, terug 

te verdienen. Binnenkort komt het college van Westland met een nota, die zal worden besproken in de 

raadscommissie en de gemeenteraadu
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Cartouche wil naar de eredivisie
Hockeyclub Cartouche in Voorburg wil promoveren naar de eredivisie. En dat is niet alleen een sportieve 

ambitie. De status van de eredivisie vraagt ook om andere faciliteiten en betere bereikbaarheid. De wens 

voor een hoofdveld met tribune en een parkeergarage moet gefinancierd worden met projectontwik-

keling voor woningen. En dat heeft weer gevolgen voor de groene omgeving.

Schuin tegenover winkelcentrum Leidschen-
hage ligt een sportcomplex met hockey- 
velden, tennisbanen en twee maneges. Alhoe-

wel de diverse sportdisciplines goed renderen vraagt 
de omgeving om aandacht. De huidige inrichting is 
sterk verouderd en aan een opfrisbeurt toe. Een van de 
maneges wordt binnenkort opgeheven en de hockey-
club wil graag uitbreiden. 
Deze wijziging was voor projectontwikkelaar Realco-
nomy uit Rotterdam aanleiding om een voorzet te 
doen voor herinrichting van de gehele omgeving van 
de sportvelden. Manege Esbi, waarvan de eigenaar wil 
stoppen met de exploitatie, werd opgekocht en voor 
de aangrenzende manege Hestar is een verhuisplan 
gemaakt. Het grondkavel dat daarbij vrijkomt kan  
worden gebruikt voor woningbouw,  aldus de plannen 
van Realconomy..

Verdichting
Ook de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft een 
woningbouwopgave van het rijk gekregen. En evenals 
in andere steden zoekt men de ruimte in het verdich-
ten van bestaand stedelijk weefsel. In het onderhavige 
geval is het niet zo’n slechte keus om een verouderd 
sportcomplex te gebruiken voor projectontwikkeling 
en herinrichting. De eerste plannen van Realconomy 
gaan echter verder dan woningbouw op de vrijgeko-
men kavels. Cartouche wil een nieuw hoofdveld met 

tribune en ondergrondse parkeergarage. Om die kos-
ten te dekken staan er ook flatgebouwen gepland aan 
de kop van de hockeyvelden en in het groen van het 
naastgelegen parkje.

Stedenbouwkundige puzzel
Wanneer we deze eerste plannen aanschouwen, valt 
het op dat er vooral met een technische bril naar het ont-
werp is gekeken. Bouwhoogte, volume, voorzieningen 
en esthetiek van de ruimtelijke maatvoering zijn beslist 
op een verantwoorde manier in het plan verwerkt.  Er 
zijn degelijke analyses gemaakt van de huidige situ-
atie en er zijn veel referentiebeelden hoe mooi het alle-
maal kan worden.  In de omgevingsanalyse en planvisie 
wordt alleen de huidige natuurwaarde vergeten. Dat 
wil zeggen, er is aan een ecologisch adviesbureau 
gevraagd om een quickscan te maken. De uitkomst van 
dat ene veldbezoek op 1 augustus 2019 is dat er wei-
nig natuurwaarde aanwezig is. In de kleine lettertjes 
staat wel dat voor specifieke soorten nader onderzoek 
gewenst is, maar dat heeft de projectontwikkelaar niet 
direct op het netvlies omdat het zijn vakgebied niet 
is. Wel wordt er een groenvisie gepresenteerd, maar 
groen is nog geen natuur.

Houtwallen en moerasbosje
Tijdens een eerste presentatie voor omwonenden 
kwam bij de aanwezigen de behoefte boven om te 

weten hoe het met de natuur in het gebied staat. 
Enkele bewoners verzochten de AVN om met het plan 
mee te kijken. Dat kon, daar zijn we immers voor.
Na een eerste kennismaking in de kantine van de ten-
nisclub stond op 5 februari een rondje  sportcomplex 
en stadspark op het programma. Lastig om in zo’n 
winters landschap de natuurwaarde van het terrein 
in te schatten. Het was vooral druilerig en kaal. Maar 
wat wel direct opviel, was dat er achter de hoge hek-
ken van de hockeyvelden oude houtwallen liggen. Op 
sommige plekken zelfs met waterverbinding. Als er 
ergens kansen voor natuur aanwezig zijn, dan is het 
wel op stille, afgesloten langgerekte bosranden zoals 
hier aanwezig. Dat vraagt dus om nader onderzoek. 
Even verderop kwamen we een open bosplek tegen 
met een plas in het midden. Uitgerekend op die plek 
stond een acht verdiepingen hoge flat ingepland.

Second opinion natuuronderzoek
De conclusie was snel getrokken, dit vraagt om nader 
onderzoek in de vorm van een second opinion. Vanzelf-
sprekend gaan we uit van een goede samenwerking en 
de beste intenties van de projectontwikkelaar, maar 
een onafhankelijk advies is goud waard. De AVN heeft 
daarom besloten om in het voorjaar een eigen natuur-
onderzoek te doen, te beginnen met een broedvogel-
monitoring.  Door op frequente data in het voorjaar 
territoriumzang van vogels te inventariseren kun je 

een goed overzicht maken van de broedgevallen. En 
waar gebroed wordt, is voedsel en een volwaardig eco-
systeem aanwezig. Vanuit die resultaten kunnen we 
een complete analyse van de huidige natuurwaarden 
van het gebied maken.

Meedenken en adviseren
We hebben Realconomy en de gemeente Leidschen-
dam-Voorburg laten weten dat we graag meedenken 
met de ontwikkeling van het gebied. Het is niet de 
bedoeling om die tegen te houden. Maar de plek-
ken die voor de natuur belangrijk zijn, moeten wel 
gespaard blijven en zelfs verbeterd worden om in het 
nieuwe ontwerp te worden meegenomen. Als je dat 
niet doet, bestaat het risico dat houtwallen gesloopt 
worden en er steriele groene tuinplanten voor in de 
plaats terugkomen. Dan is het nieuwe ontwerp wel 
groen, maar geenszins natuurlijku

Door: Aletta de Ruiter

Boven:
Het eerste planontwerp van 
 ‘Stedelijk Lusthof Leidschendam’ 
zoals de projectontwikkelaar 
het plan noemt.
Tekening: Realconomy

Onder:
Langgerekte houtwallen en 
sloten, een combinatie met 
goede natuurpotentie

Boven en onder:
Twee van de drie groene locaties waar 
een flatgebouw geprojecteerd staat
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De stank van de ginkgo

In het najaar van 2019 doken er in de media 
uit het hele land plotseling berichten op over 
stankoverlast van de vruchten van de Ginkgo 

biloba. Het ging zelfs zover dat wijkbewoners 
eisten dat de bomen werden verwijderd. Dat 
werd over het algemeen geweigerd maar in een 
enkele stad werd er wel gehoor aan gegeven. Zo 
moesten bijvoorbeeld bomen rond een speeltuin 
wijken. Gelukkig bleef het bij uitzonderingen.

Buteenzuur en urushiol
Het is inderdaad waar dat de vruchten, wanneer 
ze eenmaal uit de boom vallen, een nogal pene-
trante geur afgeven. En dat is al helemaal het 
geval als ze worden platgedrukt. Deze onaan-
gename geur duurt gelukkig niet lang. Met een 
bezem op een hoopje vegen en dan met stoffer 
en blik opscheppen is de beste oplossing om ze 
af te voeren. Met de hand aanraken kun je beter 
niet doen, want de schil bevat buteenzuur en 

urushiol en dat kan bij daarvoor gevoelige men-
sen eczeem veroorzaken.

Straatboom
In Den Haag en ook in de randgemeenten wordt 
deze boomsoort regelmatig gebruikt in straten 
en plantsoenen. De Haagse Piet Heinstraat is 
beplant met 26 vooral in de herfst opvallende 
ginkgobomen. In het najaar kleuren de bladeren 

met hun bijzondere bladvorm namelijk felgeel. 
Den Haag telt in totaal zo’n 480 ginkgo’s. Dat lijkt 
een flink aantal, maar op het totaal van 117.000 
straatbomen is dat natuurlijk niet zo heel veel.

Tweehuizig
Maar waarom kiezen we voor een boom die 

stinkt? Dat zit zo… De soort is tweehuizig en 
kent dus mannelijke en vrouwelijke exem-
plaren. En alleen het zaad van de vrouwelijke 
variant zorgt in de herfst voor stankoverlast. 
Daarom wordt voornamelijk gekozen voor 
aanplant van mannelijke exemplaren. Maar 
omdat bij jonge bomen het onderscheid niet 
duidelijk is, worden er per abuis ook wel vrou-
welijke ginkgo’s aangeplant. Dat bleek in de 

Piet Heinstraat. Onbedoeld door de gemeente, 
maar toch. Pas na 25 à 35 jaar geeft de boom 
vruchten, vandaar dat ze pas jaren na plaatsing 
deze verrassing prijsgeven. Een kleine peiling 
onder de bewoners over de penetrante lucht 
gaf een milde reactie. De gemeente zorgt voor 
extra veegbeurtenu

Waarom kiezen we voor een boom die stinkt?

Door: Joost S. H. Gieskes

“Geef geveltuin meer aandacht !”

Steeds vaker zien we smalle geveltuinen naast de voordeuren ontstaan. Dat komt deels 

door de stimulans van project “Operatie Steenbreek”. Maar we zien tegenwoordig ook 

dat de gemeente mooie sierranden in de stoep aanlegt nadat de wijk een straatreno-

vatie heeft ondergaan. Bewoners mogen dan zelf hun groen aanplanten. Door: J’ørn Copijn

“In mijn lange carriëre als landschapsarchitect 
heb ik me vaak beziggehouden met de aan-
leg van bijzondere daktuinen. Dat is een vak 

apart, want tuinaanleg op een verharde ondergrond 
vraagt om speciale kennis. Als je dat onzorgvuldig doet, 
is de kans groot dat er na aanleg iets mis gaat. Een dak-
tuin heeft een beperkt grondpakket en loopt daardoor 
risico op verdroging of krijgt last van een teveel aan 
water. Maar uitgangspunt bij iedere tuinaanleg is dat 
de beplanting goed aanslaat en gaat groeien. Het is de 
bedoeling dat de hovenier in de daaropvolgende jaren 
alleen hoeft te snoeien en een beetje op te binden om 
klimplanten te begeleiden.

Extreme omstandigheden
Bij een geveltuin is eveneens sprake van een verharde 
omgeving. De ondergrond bestaat uit scherp bouwzand 
zonder enige vorm van voeding. De directe omgeving is 
van steen of beton. Dat betekent dat de planten in een 
geveltuin in de zomer aan extreme omstandigheden 
worden blootgesteld: warmte, droogte en daardoor 
voedseltekort. Met gevolg dat planten gaan kwijnen 
en zelfs afsterven. Als een plant eenmaal verdroogd is, 
zal hij nooit meer uitbundig gaan groeien. Alleen als er 
ruimte is voor groei van een goed wortelpakket zal de 

plant een mooie uitgroei vertonen. Voldoende voedsel-
rijke grond die vochtig blijft is dus de voorwaarde voor 
een succesvolle geveltuin. 

Recept voor succesvolle aanplant
Schep het bouwzand minstens 60 cm diep weg 
en vul het gat op met goede, bemeste tuin-
aarde.Geen potgrond, want die bestaat uit 100 % 
compost en zal in de loop der tijd onder invloed van 
zuurstof gaan verbranden en inklinken. Goede tuin-
aarde bestaat uit een combinatie van minerale grond 
en compost. Dat geeft meer robuuste bodemvorming.
Neem altijd forse planten met een stevig ontwikkelde 
kluit en drenk ze voor het planten in een bak water. 
Zet de planten dicht tegen elkaar zodat er geen open 
grond overblijft en druk de aarde stevig tegen de kluit. 
Dat scheelt verdamping. En daarna dagelijks voldoende 
water geven totdat de planten gaan uitlopen. Laat 
spontaan opkomend onkruid staan. Dat groeit altijd in 
symbiose met de tuinplanten. Gaat het overheersen, 
dan kun je het gewoon afknippen, maar nooit uittrek-
ken. En bind klimplanten netjes tegen een muurbege-
leiding van speciaal ijzerdraad. 
Bedenk: een goede robuuste bodem is de basis. Dan heb 
je jarenlang plezier van je geveltuin”u
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De magnolia of beverboom
Je kunt je het nu niet meer voorstellen dat heel Europa ooit bedekt was met 

enorme magnoliabossen! Wat een bloemenpracht moet dat geweest zijn in 

het voorjaar. Toch was dat het geval in het Tertiair: 65,5 tot 2,6 miljoen jaar 

geleden. Vèr voor de ijstijden. Ook in Limburg zijn daarvan fossielen gevonden.

Uiteindelijk heeft de boomsoort de ijstijden 
overleefd, maar moest hij wel weer opnieuw 
worden ingevoerd vanuit warmere streken. 

Dat de magnolia al heel lang bestaat, wordt duide-
lijk als we de structuur van de bloem nader bekijken. 
De vorm daarvan wijkt nogal af van de thans meest 
voorkomende bloeiwijzen. Zo zijn er geen gedifferen-
tieerde bloembladeren maar bloemdekbladeren die 
‘tepalen’ worden genoemd. De bloem bestaat uit een 
kegelvormige as waarop de dekbladeren, meeldra-
den en vruchtbeginsels cilindrisch  zijn ingeplant. Uit 
meerdere gevonden fossielen van deze bloemvorm 
blijkt de magnolia daarmee te behoren tot de eerste 
bloemvormende planten. Misschien zelfs de eerste 
bloeiende boom. 

Windbestuiving
Aanvanklijk vond voortplanting uitsluitend plaats 
door windbestuiving. Dit is een nogal ingewikkeld 
proces waarbij de mannelijke organen een grote hoe-
veelheid stuifmeel voortbrengen, dat door de wind tot 
op grote afstand kan worden meegevoerd. 
De vrouwelijke vruchtbeginselen zijn strategisch 
geplaatst om wat van dat voorbij waaiende stuifmeel 
op te vangen. Hoe het juiste korreltje stuifmeel op het 
juiste vruchtbeginsel komt, is moelijk te begrijpen. 

Temeer omdat daarbij zelfbestuiving moet worden 
voorkomen. Hoe dat ook zij, ook nu zijn een groot 
aantal bomen van windbestuiving afhankelijk. Het 
betreft alle coniferen en katjesdragers zoals eiken, 
beuken, elzen, wilgen enzovoort. Het systeem blijkt 
dus uitstekend te werken.
 
Bloeiende planten
De komst van bloemen bracht veel verandering 
want insecten die sindsdien ook actief werden bij de 
bevruchting brachten het stuifmeel op de juiste plek. 
Doordat bijen op één vliegroute altijd planten van één 
soort bezoeken is een overmaat aan stuifmeel niet 
noodzakelijk. Bij windbestuiving gaat immers heel 
veel stuifmeel verloren.
De bloem moet wel zorgen om bezoek voor de juiste 
insecten aantrekkelijk te maken. Daarvoor heeft de 
natuur veel manieren ontwikkeld en relaties tussen 
bepaalde insecten en planten geven grote verschil-
len te zien. Zo zijn er planten die ’s nachts bloeien om 
alleen nachtvlinders aan te trekken. Bij de magnolia- 
bloem speelt een bepaalde keversoort die rol. Magno-
liavruchten zijn helder rood, ovaal en besachtig. Soms 
zijn ze aan elkaar gegroeid. Als ze rijp zijn barsten ze 
overlangs open en laten fel gekleurde zaadjes vrij die 
nog een poosje aan een draad blijven hangen. 

Namen
De magnolia is vernoemd naar de Franse botanicus 
Pierre Magnol (1638-1705), die directeur was van de 
botanische tuin in Montpellier. Ook de familienaam: 
Magnoliaceae is daarvan afgeleid. Hiertoe behoort 
tevens de tulpenboom (Liriodendron tulipifera). De 
herkomst van de Nederlandse naam Beverboom is 
minder duidelijk. Bevers zouden de bast van de boom 
erg lekker vinden (maar bevers zijn niet zo kieskeurig). 
Een andere mogelijkheid is dat de knopschubben van 
de plant op een bevervelletje lijken….!

Oorspronkelijke groeiplaatsen
Zuidoost-Azië wordt thans gezien als gebied van her-
komst van de magnolia. Boeddhistische monniken 
hebben hem vandaar naar China gebracht. Later kwam 
hij ook in Japan terecht waar hij aparte eigenschappen 
ontwikkelde. Bijzonder is dat deze Japanse soort, Mag-
nolia kobus, in ons land juist bekend is als straatboom.
Overigens komt de magnolia ook al langer voor in 
Amerika. In de 17e eeuw werd hij daar in Noord-Flo-
rida ontdekt door de Engelse botanist Plukkenett. Die 
was zeer onder de indruk en vernoemde hem naar zijn 
Franse collega Magnol om hem te eren.
De magnolia is in Florida heel bekend. Begin 19e eeuw 
is er zelfs een welvarend stadje naar genoemd.  Het 

lag aan de mond van de St. Marksriver en heette dus 
“Magnolia”. Dat gebied werd echter ook in die tijd 
regelmatig geteisterd door zware stormen. In 1843 
vernielde een tornado het stadje zo grondig dat het 
daarna niet meer werd opgebouwd. Alleen het kerkhof 
is als herinnering blijven bestaan.

Bloemen,  kunst en hout
Door de eeuwen heen halen kunstenaars inspiratie 
uit bloemen. Daarvoor geldt een gemeenschappelijk 
gevoel van schoonheid. Vooral vanwege hun vorm en 
kleur treffen we magnoliabloemen dan ook op menig 
schilderij. En dat geldt wereldwijd want de magnolia 
komt zowel in de tropen voor als in landen met een 
gematigd klimaat.
Ook toen hij in China werd ingevoerd, maakte dat 
diepe indruk bij de bevolking. Al spoedig ontbrak hij 
in geen enkele belangrijke tuin. In Indonesië en omlig-
gende landen heeft hij betekenis gekregen bij allerlei 
ceremonieën en in India is de bloem gewijd aan de 
liefdesgodin Kama Deun. In Europa wordt de plant niet 
speciaal vereerd, maar wel bijzonder gewaardeerd en 
kreeg hij een opvallende plaats in menige lusthof of 
buitenplaats.
Het hout van de magnolia is mooi en waardevol. De 
jaarringen hebben een golvend patroon en de kleur 
varieert van licht- tot donkerbruin. In de handel valt 
het onder de inlandse houtsoorten. Omdat het hout 
slechts in kleine hoeveelheden beschikbaar is, blijft het 
gebruik beperkt tot specialiteiten. De handgrepen van 
beroemde koksmessen worden gemaakt van magno-
liahout. En op kleine schaal dient het voor meubelsu

Tekst en foto’s: Jaap van Loenen

Foto boven en onder: 
Bloemknop en open bloem van 
tweede bloei struikvorm

Foto linkerpagina: 
De Japanse witte magnolia als straatboom, 
bloeit voordat de bladeren ontspruiten

Foto bovenrand: 
Het hout met grilige nerven

Rijpend vruchtbeginsel
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Helpt u ons aan een nieuw lid?

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

Opsturen naar: AVN, Badhuisstraat 175, 2584 HH Den Haag (denk aan de postzegel)  of
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ALV op 18 april 2020

Op zaterdag 18 april aanstaande houdt de AVN haar 
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Ook deze keer 
op dezelfde plek als voorgaande jaren: 

Bergkerk 
Daal en Bergseweg 50 
Den Haag

Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar. De vergadering 
begint om 10.30 uur en duurt tot 12.30 uur
Traditioneel nodigen we u daarna uit voor de lunch 
en aansluitend een lezing. Dit keer is het onderwerp: 
“De Haagse Beek, van natuurlijk kwelwater tot 
afvalputje van de bevolking”. 
Opgeven:
U bent van harte uitgenodigd om mee te discussiëren 
over de onderwerpen die in het jaarverslag aan de orde 
komen. In verband met de lunch verzoeken we u wel 
even te laten weten dat u komt. 
Mailen naar: info@avn.nl  of bellen: 070-33.88.100
Jaarverslag:
De agenda en het jaarverslag vindt u vanaf 1 april op:
www.avn.nl/jaarverslagen

Pro-actieve aanpak

De AVN houdt zich naast de gebruikelijke activitei-
ten als het kritisch volgen van overheidsbeleid steeds 
vaker bezig met pro-active projecten waarvan we 
verwachten dat de resultaten als voorbeeld kunnen 
dienen voor een groenere leefomgeving 
Zo zijn we eind 2018 gestart met het “Hitte-eiland 
Haegsch Hof “ in de Rivierenbuurt. In 2019 startten 
we de projecten “Kustnatuur Scheveningen Haven” en 
“Bijenreservaat Reigersbergen”. Bij dat laatste project 
is een hele groenwerkgroep betrokken die elke veer-
tien dagen de handen uit de mouwen steekt.
Voor 2020 zijn er plannen voor “Advisering Verbeterde 
Natuurwaarde Buytenpark Zoetermeer” en “Kade-
natuur” waarbij we ideeën aandragen voor het ver-
groenen van de versteende stroken langs kades in de 
Haagse binnenstad. Daarnaast verzorgen we steeds 
vaker een second opinion van natuurwaarden in gebie-
den waar bouwprojecten worden gestart. Dat blijkt 
namelijk doorslaggevend in het proces van projectbe-
geleiding. Wilt u meer weten over deze aanpak: Kom 
dan naar de ALV op 18 aprilu

Vergeet u niet 
op te geven 
voor de ALV



Wij houden zorgvuldig in de gaten wat de Overheid en de Markt 

inrichten en aanrichten met het groen van de stad. 

Met deskundigheid staan we constructief  op de bres 

voor natuurbehoud. Dat verdient ook úw steun.

Kijk eens op www.AVN.nl wat wij allemaal oppakken. 

Voor een tientje per jaar hoort ú er ook bij.

Mooi?
Houden zo!
De AVN is een vereniging van natuurbeschermers
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Een affiche voor meer naamsbekendheid
Als trouw lid van de AVN leest u het nieuws en de achter-

gronden van de regionale natuur regelmatig in Haag-
winde. U kent de AVN en weet waar de vereniging 
voor staat: alert, deskundig en constructief. 
Is er een stuk( je) natuur in gevaar of 
dreigt er een actie van overheid of 
bedrijfsleven waarbij de natuur 
wordt vergeten, dan komt de 
AVN in het geweer. Niet met 
spandoeken maar met des-
kundig tegengas, in nauw 
overleg met de betrokke-
nen.

Die deskundigheid 
maakt ons tot een 

gewaardeerde gespreks-
partner en ons werk is 
heel vaak succesvol. He-
laas gaat dat nieuws aan 
veel inwoners voorbij. Het 
grote publiek kent de AVN 
nauwelijks omdat veel 
van dat succes de krant 
niet haalt. Goed nieuws is 
immers niet interessant. 

We moeten dan ook 
dringend iets doen 

aan die onbekendheid. 
Een affiche vertelt niet 
het hele verhaal maar 
maakt natuurliefhebbers 

wèl nieuwsgierig.  De volgende stap is om onze website te 
bezoeken en hopelijk ook lid te worden. Voor de kosten van 

een tientje per jaar hoeft men het tenslotte niet 
te laten. U kunt hieraan meehelpen. Door 

het affiche op te hangen. Liefst op een 
plaats waar veel bezoekers passeren: 

buurthuis, vereniging, hal van het 
flatgebouw, volkstuincomplex, 

wellicht het venster in uw wo-
ning. Mogelijkheden te over.  

Het affiche is bewust klein 
gehouden, zodat er altijd 
wel een plaatsje voor te 
vinden is. 
 

Hebt u er meer nodig? 
Neem contact op met 

het secretariaat (info@
avn.nl) en wij bezorgen u 
extra exemplaren of ge-
ven een vervolg aan uw 
suggestie. Die extra affi-
ches zijn niet gevouwen, 
in tegenstelling tot het 
exemplaar dat is bijgeslo-
ten in deze Haagwinde. 

Ledenwerving blijkt in 
deze drukke tijden een 

uitdagende klus. We kun-
nen uw medewerking dus 
goed gebruiken.  Bij voor-
baat heel hartelijk dank.


