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Corona en de groene praktijk

A

ls ik dit schrijf komt Nederland langzaam weer

In dat spanningsveld tussen recreatiedruk en natuur-

uit de corona lockdown en hebben we al een

bescherming speelt de AVN een belangrijke rol. Als

paar bestuursvergaderingen via internet ach-

‘groene waakhond’ kijken onze vrijwilligers kritisch

ter de rug. Gelukkig mochten we de afgelopen maan-

mee bij de handhaving van regels die het groen

den nog wel naar de groengebieden in en rond Den

beschermen en de ontwikkeling van nieuwe plannen.

Haag om te genieten van de natuur en het heerlijke

Er is altijd wel iets gaande waarbij de AVN in actie

weer. Een goed moment om de balans op te maken van

moet komen. Zo moesten we recentelijk snel rea-

natuurbescherming ‘in tijden van corona’: wat zijn de

geren toen omwonenden van het Doornduin alarm

plussen en minnen? Een pluspunt is zeker dat er meer

sloegen. De eigenaar van een particulier deel van dit

mensen de natuur in gaan dan gewoonlijk, en dat er

kwetsbare duingebiedje, tussen de bebouwing van

daardoor misschien meer belangstelling en waarde-

Scheveningen, was bezig met graafwerkzaamheden.

ring komt voor het groen in onze leefomgeving. We

Daardoor werden er trappen, paden en groen bescha-

hopen natuurlijk dat zich dat vertaalt in een groeiend

digd. Gelukkig greep de gemeente snel in, na te zijn

ledenaantal – want dat daalt nog steeds. Ik hoop ook

gewaarschuwd door omwonenden en de AVN. We

dat die nieuwe groenliefhebbers zich aan de gebieds-

hebben daarna aandacht gevraagd bij de betrokken

regels houden, dus op de paden blijven en de hond niet

wethouder voor behoud en versterking van de bijzon-

loslaten waar dat niet mag.

dere natuur van het Doornduin.

Een minpunt is dat door de coronacrisis sommige pro-

Voor de langere termijn denken we kritisch mee met

jecten van de gemeente, waar de AVN initiatiefnemer

nieuwe plannen voor verdere ontsluiting van Meijen-

is, nu op een laag pitje staan, zoals het project Hitte-

del. Onze waakzaamheid en betrokkenheid blijft dus

eiland Haegsch Hof. Ook verloopt de inspraak lastiger.

ook nu geboden en gelukkig vaak met resultaatu

Op langere termijn valt te vrezen dat er de komende
jaren bij de gemeente minder geld beschikbaar is voor
groene projecten. Een ander punt van zorg is de toegenomen druk op het groen door recreatie. Het blijft

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 overheden in en om Den Haag kritisch en draagt bij aan het tot standkomen van
beheers- en beleidsplannen.

Dick Ooms
voorzitter

Geen ledenvergadering in april wegens corona

Binnen onze eigen organisatie heeft corona ervoor gezorgd dat de geplande

belangrijk en lastig om in een stedelijke omgeving een

Algemene Ledenvergadering niet kon doorgaan. Dat gold voor alle verenigingen

goede balans te houden tussen bescherming en toe-

in het gehele land. We hebben dat ook nog kenbaar gemaakt op onze website.

gankelijkheid. Dat geldt zeker voor Den Haag met zijn

Onduidelijk is wanneer er dit jaar wel een bijeenkomst gehouden kan worden.

vele parken, landgoederen, kwetsbare duinen en het

Dat zullen we dan uiterlijk in de Haagwinde van september vermelden.

omliggende veenweidegebied.

Sporen in de zeereep,
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Het Doornduin,

		 klein maar fijn natuurgebied

Insectendeskundige Alexander Deelman heeft toen
minstens vijf soorten insecten gevonden die niet eer-

Afgelopen 20 april, midden in het broedseizoen, werden omwonenden van

der in Nederland waren gemeld. Ook werden 23 soor-

het Doornduin in Scheveningen opgeschrikt door een graafmachine die over

vliegensoorten, 29 soorten gallen en 12 soorten slak-

ten dagvlinders, 70 soorten zweefvliegen, 250 andere
ken gevonden.

de steile trappen van het openbare deel van het duinparkje reed en daarbij

Opvallend is ook de aanwezigheid van hazelworm en

flink schade aanrichtte. De eigenaar ging aan de slag om op eigen terrein,

vroedmeesterpad. Al komen deze amfibieën hier niet

dat ook deel uitmaakt van dit stukje natuurgebied, de bodem te egaliseren.

van nature voor, ze handhaven zich er wel al lange tijd.

Boswachters en politie moesten er aan te pas komen om het werk te stoppen.

lijkt een beetje op een slang, maar is in feite een poot-

Tekst: Caroline de Jong

De oude eikenstoof werd wit geschilderd

M

Ze zijn in heel Nederland beschermd. De hazelworm
loze hagedis. Hij kan bijvoorbeeld ook zijn staart ver-

veel honden, de aanlijn- en opruimplicht wordt nau-

liezen, wat slangen niet kunnen.

welijks gehandhaafd. Er zijn weinig kale zandplekken

ag je op eigen terrein dan niet aan de slag

Eén van de omwonenden verzamelde binnen een paar

Voor de vroedmeesterpad is de melodieuze roep ken-

meer over. Die zijn juist belangrijk voor insecten. Inte-

gaan in het broedseizoen? Het antwoord

dagen 127 handtekeningen van omwonenden om de

merkend en dat de mannetjes eitjes op hun rug dra-

ressant zijn de dansvliegen. Mannetjes presenteren als

is “nee”. Iedereen heeft een zorgplicht voor

brief te ondersteunen. Het Doornduin is bij hen heel

gen. Als die bijna uitkomen worden ze naar het water

bruidsgeschenk een prooi. Deelman onderzocht die

in het wild levende dieren en planten en hun directe

geliefd, dat blijkt wel. Vrijwilliger Jan Petit kwam al

gebracht.

en vond dat daar ook een wiervlieg bijzat afkomstig

leefomgeving. Dat staat in de nieuwe Wet Natuurbe-

vaker in actie voor het behoud ervan. Hij ruimt dage-

scherming. Dan mag je zeker niet met een graafma-

lijks zwerfafval op en organiseert eens per jaar een

chine de onderbegroeiing gaan weghalen. Zelfs als je

grote onderhoudsbeurt met buurtbewoners. Daarvoor

een kapvergunning hebt, mag je niet kappen in het
broedseizoen. Dat staat in de vergunningsvoorwaarde.

Handhaaf het bestemmingsplan

Maar ook na het broedseizoen is zorg nodig. Het
lokale bestemmingsplan moet worden gehandhaafd.
Daarin staat dat de ecologische verbindingszone in
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soorten van ca. 180 op zo een kleine oppervlakte.”

Alles hangt samen

met het strand, al is dit ruim 800 meter verderop. In
2020 werden minder broedvogels geteld dan eerder.

kreeg hij de ‘gulden klinker’ van de gemeente.

op zoek naar planten en vogels. Een aantal kenmer-

De nachtegaal is er nu niet meer gehoord. Dit heeft

Veel omwonenden hebben hun tuin ook natuurlijk

kende duinplanten is helaas verdwenen, het gras is

te maken met een afname van laag struweel en open

ingericht, waardoor het groengebied groter is dan de

dichter geworden. Een soort die in 2007 als bijzonder

ruimte in het bos.

feitelijke aanwijzing in het bestemmingsplan.

genoemd werd, staat er nog wel: de stinkende ballote.
De plant stinkt niet alleen, maar is ook harig. En dat
is weer belangrijk voor de grote wolbij, die de haren

De toekomst

Het gebied is klein, dus blijft het belangrijk dat het

Wat maakt het Doornduin bijzonder? Het is een scha-

gebruikt als wol om zijn nest te bekleden. Volgens

niet nog kleiner wordt door het aanbrengen van ver-

stand moet worden gehouden, ook op particulier ter-

kel tussen de Natura 2000 gebieden Westduinen en

Deelman verdween deze bijensoort echter voorgoed

harding of bebouwing. Het moet beter worden ver-

rein. Dat wil zeggen, dat geen groot oppervlak vergra-

Oostduinen/Meijendel, een restant stukje duin in ste-

toen één keer het duingrasland op een verkeerd tijd-

bonden met andere groengebieden, schreef het CML

ven, geëgaliseerd of verhard mag worden. Ecologisch

delijke omgeving. Maar ook historisch interessant: de

stip heel kort werd afgeschoren. De relatie tussen

al. De AVN maakt een kort rapport met ideeën voor

beheer, met bijvoorbeeld de aanleg van een vijver/

schilder Mesdag had er zijn buitenatelier.

planten en insecten luistert nauw. Het maaibeleid is

het behoud, beheer, herstel en verrijking van dit stukje

paddenpoel zou wel een verrijking zijn voor de natuur,

Het Centrum voor Milieukunde (CML) van Universiteit

cruciaal. Beter is niet overal tegelijk te maaien, delen te

natuur in de stad. Het zou goed zijn dat die in samen-

een zwembad of feestterrein aanleggen beslist niet.

Leiden heeft er in 2007 een rapport over uitgebracht:

laten staan. Het maaisel wordt afgevoerd om het gras-

werking met de gemeente wordt vastgelegd in een

De AVN schreef hierover een brief aan de gemeente.

“Opvallend is het grote aantal aangetroffen planten-

land te verarmen, maar is dat voldoende? Er komen

eenvoudig beheerplanu
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Om binnen te komen in het sterk
geaccidenteerde bosterrein moest
de graafmachine over de trappen
van het openbare park rijden. Op
veel plekken ontstond flinke schade.

van de vloedlijn. Bewijs van de ecologische verbinding

Hoe is de toestand in 2020? AVN vrijwilligers gingen

Klein maar fijn

Foto’s boven en onder:
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AVN-natuuronderzoeken 			

door: Adri Remeeus

Natuurwaarden Cartouche onder de loep

I

Het relaas van een lantaarn

n Haagwinde nummer 1 van dit jaar was te

en putter zich laten horen in de houtwallen

lezen dat hockeyclub Cartouche in Voorburg

tussen de sportvelden. In het park, rond de uit-

naar de eredivisie wil. Voor de financiering

spanning ‘Rusthout’ en een intiem bosmeertje,

onderzoek gedaan naar de chrysantlantaarn die in slechte staat verkeerde. Na veel

van de daarvoor benodigde faciliteiten komt

is een goede soortendichtheid te zien met o.a.

wel wat kijken, zoals een projectontwikkeling

winterkoning, zwartkop en tjiftjaf. Ik hoorde

reparatiestappen staat er nu uiteindelijk een Hollandse replica.

voor woningen. De vraag is in welke staat de

zelfs eenmaal een koekoek.

natuurwaarden zich nu bevinden. Daarom is

Op basis van de uiteindelijke totaalresultaten

hier in maart jl. begonnen met een kwalitatieve

kunnen we een analyse maken van de huidige

monitoring van de broedvogels (soorten, aan-

natuurwaarden van het gebied; vertaald naar

tallen en verspreiding). De resultaten, die in juni

de verschillende landschappen zoals houtwal-

worden opgeleverd, moeten laten zien welke

len, bospark en moeras. Op die manier kunnen

delen van het gebied een goede natuurpoten-

we de projectontwikkelaar en de gemeente

Rijzende Zon en besloot daarna om zelf een

Helaas hebben niet alle onderdelen van de tuin

worden aan de vertegenwoordigers van de

tie hebben en waar verbeteringen mogelijk zijn.

Leidschendam-Voorburg een second opinion

Japanse tuin te laten aanleggen. Kosten noch

de tand des tijds doorstaan. De granieten lan-

Japanse ambassade. Digitaal is het boekje

Op het moment van schrijven (medio mei) kan

leveren en adviseren hoe waardevolle delen

moeite werden gespaard om een aantal granie-

taarns blijken niet allemaal even erosiebesten-

nu al beschikbaar op de website van de AVN:

al een voorzichtige indicatie worden gegeven.

gespaard kunnen blijven en andere verbeterd

ten lantaarns en andere toebehoren te impor-

dig en bij nader onderzoek bleek zelfs, dat een

www.avn.nlu

Zo hebben grote bonte specht, boomkruiper

kunnen wordenu

In het kader van de restauratie van de Japanse tuin in Clingendael werd historisch

A

Door: Aletta de Ruiter

an het begin van de twintigste eeuw

teren. Haar inspanningen zijn ruim een eeuw

Wegens de coronacrisis is de tuin dit voor-

raakte de toenmalige eigenaresse van

later nog steeds te bewonderen. Jaarlijks trek-

jaar niet toegankelijk geweest, maar er

landgoed Clingendaal, freule Daisy van

ken duizenden liefhebbers door de mystieke

wordt naar gestreefd om in oktober wel een

tuin en langs tuinelementen vol symboliek.

officiële openstelling te organiseren. Het

Brienen, in de ban van de Japanse tuincultuur.
Ze bracht enkele bezoeken aan het land van de

restauratieverslag zal dan gepresenteerd

enkele het transport van Japan naar Den Haag
al niet heelhuids had overleefd. Op een foto
uit 1915 is de gebroken granieten sokkel van de

Vogelrijkdom in het Buytenpark Zoetermeer

I
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chrysantlantaarn al zichtbaar aangeheeld met
gewoon cement. En juist deze chrysantlantaarn

n Haagwinde 04 van december 2019 stond

verrassend te noemen. De verruigde vegetatie

is symbolisch waardevol omdat hij het zegel van

een bijdrage over dit park. Het landschap in

werkt als een magneet op rietzangers, waarvan

de Keizer van Japan vertegenwoordigt.

volle bloei doet hier en daar mediterraan

er op 29 april maar liefst 24 zongen. Baltsende

aan, ondanks het detonerende staketsel van

en zingende groenlingen vinden een eldorado

Sinds het jaar 2000 besteedt de gemeente

het Snowworld-complex.

in de met sleedoorns en meidoorns begroeide

extra aandacht aan het onderhoud en herstel

Een verkennend bezoek in januari liet een enigs-

hellingen. Zeker niet in de laatste plaats noem ik

van de Japanse tuin in Clingendael. Vanaf

zins verruigd landschap zien met, op het oog,

de 45 grasmussen die eind april in het doornige

die periode is ook AVN-portefeuillehouder en

weinig broedgelegenheid voor vogels. Maar

struikgewas zongen. Maar er zijn ook povere

tuinhistoricus Joost Gieskes erbij betrokken.

de AVN heeft als doelstelling om, waar moge-

gedeelten. Soms zijn er fraai ogende stukjes

Hij heeft onder andere het restauratieproces

lijk, natuurwaarden te verbeteren. ‘Meten is

bos die bij nadere beschouwing behoorlijk open

van deze chrysantlantaarn nauwgezet bege-

weten’ is dan het motto. Daarom vindt er een

gewerkt blijken te zijn door ruiters, mountain-

leid tot en met het moment dat er besloten

inventarisatie plaats van de soorten en aantal-

bikers en joggers. De definitieve resultaten

werd tot het maken van een replica. Daarvan

len broedvogels en hun verspreiding. Op het

worden ingebracht in een overleg met o.a. de

moment van schrijven (medio mei) zijn de tel-

gemeente Zoetermeer om te bepalen waar ver-

lingen halverwege; sommige resultaten zijn

beteringen mogelijk zijnu

Chrysantlantaarn origineel 1915

Haagwinde | juni 2020

is nu een boekje gemaakt waarin de lantaarn
een eeuw lang gevolgd wordt en het proces van vernieuwing duidelijk is beschreven.

Chrysantlantaarn replica 2020
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Op het strand is dat niet anders. Zo was een belangrijk doel bij de aanleg van
de Zandmotor het versterken van de natuurwaarden. Uiteindelijk zie je er kitesurfers, mountainbikers, para-motoring, autosporen in de jonge duintjes tegen
de zeereep, honden rennen er rond. Terwijl hier ruimte en gelegenheid is voor
vogels om te foerageren en te nestelen en voor zeehonden om te rusten. Al
die menselijke activiteiten werken verstorend en wringen met dat natuurdoel.

Gevolgen jaarrondexploitatie strandtenten

Ook zijn er strandpaviljoens die meer willen: jaarrond staan. Dat betekent wel
meer (deels illegaal) verkeer door de duinen, met stikstofuitstoot en onveilige
situaties op de fietspaden als gevolg. Het betekent ook paviljoens op hoge
palen die het fraaie kustlandschap domineren, geen leeg winterstrand met vrij
zicht op de duinenrij, waar het kalkrijke zand, belangrijk voor de duinvegetatie,
het gebied in kan waaien. In populair taalgebruik: moeten we dat willen?

Project ‘Het Groene Strand’

Kustnatuur is
geen verdienmodel
Door: Eric Wisse

Ooit kwam wetenschapper en ontdekkingsreiziger Alfred
Russel Wallace op een prachtige plek waar het wemelde van
de vlinders. Nu wemelt het er van de toeristen en... plastic
vlinders. Toplocaties in de natuur zijn veelal slecht bereikbare
plaatsen. Of je moet er goede afspraken over kunnen maken,
om overexploitatie tegen te gaan.

8

De komende jaren gaat er een nieuw landelijk project van start: Het Groene
Strand (landschappen.nl/actueel/het-groene-strand/). Een aantal natuurorganisaties werkt daarin samen, waarbij het de bedoeling is dat er strand-

H

communities ontstaan, een netwerk van vrijwilligers die afval opruimen, aan
voorlichting en preventie doen, onderzoek verrichten en in overleg gaan met

et Haagse strand is zo’n toplocatie. We kunnen er

belanghebbenden. Er zullen meer rustplekken worden gecreëerd langs de

terecht bij allerlei uitspanningen, onze stad heeft het

Nederlandse kust.

Boven: Sporen in de duinvoet. De dynamische zeereep kan best wat betreding
verdragen. Mensen, dieren en planten vinden hier ieder hun eigen plek.

Allemaal ambassadeurs Nationaal Park Hollandse Duinen?

Onder: Maar als terreinwagens van strandtenthouders de duinvoet als snelweg gebruiken, blijft er weinig over van het kwetsbare leven in dit habitat..

grootste aanbod van paviljoens. Velen hebben hier

mooie momenten beleefd, het is dan ook heerlijk om er na een
wandeling over het strand of door de duinen te kunnen aanmon-

Dit maakt velen nu al enthousiast. Ondertussen verloopt de vijfjarige pilot van

steren. De strandtenten mogen inmiddels ook twee maanden

de strandhuisjes bij de Zandmotor, willen uitbaters daar ruimere regels door

langer blijven staan.

gewijzigde zonering, zoeken strandondernemers naar wegen om te groeien,
zoals onze hele economie is gebaseerd op groei. Ook zijn er aan weerszijden

Wat je over het algemeen ziet, is dat mensen geneigd zijn om

van het Westduinpark veel nieuwe woningen gebouwd, de recreatiedruk op

in een natuurlijke situatie alles geleidelijk aan steeds meer aan

duinen en strand zal sowieso toe gaan nemen. Alleen groeit de locatie niet

te passen aan de menselijke behoefte. Een groot deel van de

mee... dus hoe gaan we hier mee om? Hoe spreiden we de mensen die rust en

duinen is inmiddels bebouwd en onderdeel van de stad. In het

ruimte zoeken, ontspanning en vertier, hoe beschermen we de natuurwaarden

duin dat over is gebleven zijn voet- en fietspaden aangelegd. Een

en slachten we niet de kip met de gouden eieren? Of worden de paviljoenhou-

volgende stap waarover wordt nagedacht is het aanbrengen van

ders ook ambassadeurs van Nationaal Park Hollandse Duinen? Dit moment is

verlichting. En ga zo maar door.

misschien wel uitgelezen om hier samen over na te denkenu

Haagwinde | juni 2020
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Een hele speciale boom uit Sicilië

de Etna-brem (Genista aethnensis)

Soms kom je in Den Haag bomen tegen, die van een zeldzame soort zijn. Dan
kan het ook lastig zijn om te achterhalen om welke soort het gaat. Vaak tref je
dergelijke bomen in bepaalde wijken, zoals Moerwijk en Morgenstond. In zo’n
situatie is de kans heel groot, dat ze zijn geplant door Simon Doorenbos. Het
is jammer dat van dergelijke bomen zelden een inventarisatie is bijgehouden.

D

Toekomst van de Genista aethnensis

Drie vindplaatsen van de boom:

meegemaakt, want hij is enkele jaren daarvoor over-

vijf exemplaren staan. Misschien dat er nog enkele

leden.

worden aangetroffen, maar dit is natuurlijk een heel

Linker pagina: Een volwassen Etnabrem in Oudaenstraat in Moerwijk

hebben deze vrijwilligers twee jaar geleden drie van
deze bomen gerooid. Wim Hüner heeft dit niet meer

Op dit moment is bekend dat in heel Den Haag slechts

beperkt aantal. En dat maakt de situatie van deze brem

Naar Nederland geïmporteerd

Zoektocht naar de Etna-brem

In verschillende wijken zijn de afgelopen jaren nog

Hier is sprake van een fraai en uniek boompje dat het

Gemeentelijke Plantsoenendienst van 1927

van de Gemeentelijke Plantsoenendienst, de heer Wil-

enkele exemplaren van de Genista aethnensis ‘gevon-

in Nederland prima doet. De AVN heeft de gemeente

tot 1957 leiding gaf aan deze dienst. Alleen tijdens de

lem Hüner, 89 jaar. Hij had als jonge opzichter van de

den’. Hierbij was het opvallend dat geen van de groen-

voorgesteld om deze brem te gaan vermeerderen,

oorlog heeft hij zijn functie tijdelijk neergelegd. Hij

Plantsoenendienst, kort na de Tweede Wereldoorlog

beheerders op de hoogte was van deze bomen. Ze

zoals Doorenbos en Hüner in de jaren vijftig hebben

was bekend in binnen- en buitenland.

veel samengewerkt met Doorenbos en kon het verhaal

staan ook niet vermeld in de Haagse Bomen app. Dit

gedaan. Mogelijk door stekken of zaaien. Deze optie

e heer Doorenbos was een zeer kundige
dendroloog, die in de functie van directeur
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Tekst en foto’s: Bas Steenks

Dit artikel betrof een interview met een oud-opzichter

wel kwetsbaar. Het zou mooi zijn als er meer bijkomen.

over de Etna-brem haarfijn vertellen. Doorenbos was

gegeven maakt het groen des te interessanter. Wie

wordt onderzocht. Het zou een mooi eerbetoon zijn

Ruim tien jaar geleden trof ik tijdens een fietstocht

kort na de oorlog op uitnodiging naar Sicilië gegaan

weet wat we ooit nog tegen komen. Zo staan in de sin-

aan Simon Doorenbos en ook aan Willem Hüneru

door Moerwijk, in de Oudaenstraat hoek Pieter Lan-

voor adviezen over de aanleg van kerkhoven. Hierna

geltaluds van de Van Alphenlaan ook vier bremboom-

gendijkstraat, een opvallend boompje met een fijne

werd hij uitgenodigd om de Etna te bezichtigen. Het

pjes waarvan er één is afgestorven. In overleg met de

takstructuur, hele kleine blaadjes en gele bloempjes.

was toen eind mei en in die tijd stond de boomach-

groenbeheerder zijn hier enkele jaren geleden twee

Stamdiameter ruim 20 cm en kroonhoogte ca 4 meter.

tige brem schitterend te bloeien. Deze soort was in

scheef hangende exemplaren van een ondersteuning

De naam van deze boom was een groot vraagteken,

Nederland onbekend maar Doorenbos nam zaden

voorzien. Verder is nog een Etna-brem aangetroffen in

alleen leek hij opvallend veel op een brem. Ook de

mee waarmee hij deze bijzondere boom in Nederland

een groenstrook langs de Aronskelkweg. Maar deze

groenbeheerder en andere ambtenaren met bomen-

introduceerde. Het opkweekproces werd door Hüner

groenstrook is enkele jaren geleden gedund waarbij

kennis kenden de boom niet. Maar wel was het heel

uitgevoerd. Na verloop van een aantal jaren zijn de

helaas ook deze brem is gekapt. Een andere zoektocht

waarschijnlijk, dat deze aanplant door Doorenbos was

bremboompjes op verschillende plaatsen in de stad

vindt plaats als je deze plantensoort wilt determine-

uitgevoerd. Het bijzondere toeval wilde dat een jaar

uitgeplant. Zo heeft Wim Hüner vier exemplaren

ren in een van de belangrijkste naslagwerken: “Neder-

later, op 25 juni 2011, in het AD-Haagsche Courant een

geplant voor de Bethelkerk aan de Händellaan. Ieder

landse Dendrologie” van dr. B.K. Boom. In de uitgave

artikel stond met de titel: “Brem van de Etna in bloei”.

voorjaar stonden ze hier prachtig in bloei. Deze kerk is

van 1959, de vierde druk, staat deze vermeld, maar heel

En zo werd een vraagteken over een bijzonder boom-

in 2013 opgeheven en omgevormd tot buurthuis De

frappant is, dat hij niet meer staat in de uitgave van

pje opgelost.

Amadeus, dat door vrijwilligers wordt gerund. Helaas

2000, de dertiende druk.
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Boven: bloeiende brembomen bij
de Bethelkerk aan de Händellaan
voordat er drie gekapt zijn
Onder: Ondersteuning voor de scheefgezakte boom aan de Van Alphenlaan
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Immigranten in de stadsflora

en extreme) stadsmilieus. Dit gebeurt door evo-

Bezuidenhout’ verspreid? Zijn er door consump-

lutionele aanpassingen met een snelheid waar

tie van vijgen op straat nakomelingen van deze

Charles Darwin niet van had durven dromen.

planten tussen de straatstenen terug te vinden?

Stadsplanten raken daardoor snel op stedelijke

Welke planten vind je rondom plantenbakken

milieus ingespeeld. Een toename van nakomelin-

op stadspleinen in verschillende stadsdelen

kunnen worden. Een (fiets)ommetje in onze stad is een mooie gelegenheid

gen van geïsoleerde populaties kan op den duur,

terug?

om de Haagse stadsflora tussen de tegels onder de loep te nemen.

de vorming van nieuwe stadsplantensoorten

Mocht u ‘vreemde planten’ tussen de straat-

leiden.

tegels herkennen, dan verneem ik graag welke

marianlangeveld@gmail.com

o.a. zingende vogels, zoemende bijen en fladderende vlinders waargenomen

r. m

ult

M

et het verschijnen in februari van de

ten raakten daar thuis en migreerden langzaam

nieuwe Heukels’ Flora (de determi-

verder naar Nederland. Het gros van de huidige

natiebijbel voor biologen) en in mei

importsoorten verplaatst zich sprongsgewijs;

van Ton Denters’ Stadsflora van de Lage Landen is

een aantal maakt linea recta de overstap (o.a.

duidelijk geworden dat de samenstelling van de

met geïmporteerde kuipplanten mee).

Vee
lblo
emi

Snoep en snackplanten in de stad

Inburgeren

Het inburgeren gebeurt in eerste instantie
veelal in of nabij bebouwing. Een deel van

heeft de verscheidenheid van de wijze waarop
we onze stad hebben ingericht, grote invloed
op andere combinaties van plantensoorten. Er

Snacken is misschien niet goed voor de gezond-

is dan ook een verschil waar te nemen tussen

heid, maar wel leuk voor de stadsflora, ten min-

soorten in de historische centra (Den Haag, Sche-

ste als je noten en vruchten snoept. De tomaat

veningen, Loosduinen en buurgemeenten) en de

op straat als bijproduct van ‘broodjes gezond’;

soorten in vooroorlogse wijken, Vinex-locaties,

appelbomen die opkomen uit weggeworpen

stadsparken en langs wegbermen.

op-het-graf) cultuur, bloemenweide- (berm)

klokhuizen is een bekend fenomeen. Maar er

Hoe heeft de stokroos zich vanuit het door de

groen maakt de gang naar de straat. Ze raken

cultuur, bloemenakker- (braakliggende grond

zijn nog veel meer voorbeelden van planten die

AVN ondersteunde project ‘Boomspiegels in

daar thuis, handhaven zich en breiden zich zelf-

inzaai-) cultuur en zelfs onze afvalwatercultuur.

dankzij ons snoepgedrag een geschikt plekje

standig uit. Uit prairietuinen worden zeker vier

In het laatste geval is de nieuwe cultuurvol-

hebben weten te bemachtigen tussen de stoep-

soorten lampenpoetsergras buiten hun perkjes

ger chia als voorbeeld te noemen. Dat is, zeker

tegels of in een plantsoen.

teruggevonden.

gedeeltelijk, een ‘toiletplant‘. Planten volgen je

De laatste twintig jaar ontkiemt de vijgenboom

Onze drang naar onderhoudsvriendelijke tui-

dus echt tot in het kleinste kamertje.

op straat uit restjes weggegooide consump-

nen met de nodige traag groeiende, al dan niet

Langs zonnige, warme muurkanten bloeit een

tievijgen. Door de wereldwijde opwarming en

groenblijvende struikjes, vertaalt zich in een

andersoortig nieuw plantencollectief op, waarin

hogere temperatuur in de stad wordt het voor

stedelijke flora in sneltreinvaart verandert. Het

lange serie toegevoegde dwergmispels en bij-

de stokroos de boventoon voert. Muurflora

deze warmteminnaar steeds makkelijker om

komen en gaan van plantensoorten is niet nieuw

voorbeeld de alternatieven voor buxus: Japanse

neemt een bijzondere positie in. Naast klas-

hier te overleven.

maar het tempo waarin dat gebeurt wel. Europa

hulst en buxuskamperfoelie.

sieke muurbiotopen (historische bouwwerken

werd in het verleden vanuit een ver, verwant

Er zijn in de lijst van nieuwe soorten ook ver-

en grachtenmuren) bieden tegenwoordig ook

gematigd klimaatsgebied via de mediterrane

banden te leggen naar onze tuinvijvercultuur,

jongere muurtypen (tuinmuren) een goed heen-

en atlantische kusten veroverd. De plantensoor-

vogelvoercultuur, begraafplaatsen- (bloemen-

komen voor o.a. varenhelmbloem.
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Ton Denters, 2020.
‘Stadsflora trends’. Planten 11, 17-20
Barbara Gravendeel en Kitty Vijverberg, 2020.
‘Evolutie van planten sneller dan gedacht’.
Planten 11, 21-24.
Rutger Barendse, 26 april 2020.
‘Nieuwe stadsplanten in de nieuwe Heukels’ Flora’,
www.stadsplanten.nl

Voor een geslaagde immigratie zal de plant
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Do
nzig
Bronnen:

Evolutie in de urban jungle

zich aan moeten passen aan de (verschillende

soorten het zijn en waar ze zich bevindenu

Naast de Haagse scheiding tussen ‘zand en veen’

geveltuin, boomspiegel, groendak of openbaar

s)

de aangeplante (botanische) sierplanten uit

a
av
l or
ltif
u
m
ge roos (Rosa

Ommetjes
met oog voor Haagse stadsflora

atl
ant
icum
)

iflo
ra)

net als bij de ‘stadsmerel’ (Turdus urbanicus) tot

va
r.

thuis te blijven. Er wordt nu veel in de tuin en op het balkon gezeten, waar

Samenstelling: Marian Langeveld

m

Door het Covid-19 virus zijn we genoodzaakt om deze zomer zoveel mogelijk

S to

kroo

s (Althaea rosea)

Foto’s en info met toestemming overgenomen uit:
Stadsplanten.nl: De urbane flora van Nederland
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Actualiteiten portefeuillehouders

ed idee
Openstelling Ruijgenhoek geen go

Door: Tim den Outer

Strandhuisjes

E

r staan 40 strandhuisjes ter hoogte
van de Zandmotor die daar als een
experiment
zijn neergezet. De gemeente heef
t daarvoor vijf jaar geleden twee verg
unningen afgegeven. Het experiment loopt dit jaar
af. De twee eigenaren hebben inmi
ddels al een nieuwe
vergunning aangevraagd, maar de
gemeente Den Haag heeft in 2018
nog vastgesteld
dat het experiment serieus geëvalue
erd moet worden voordat een even
tuele definitieve
vergunning zal worden afgegeven.
Het college heeft die evaluatie inge
zet via een enquête aan belanghe
bbende partijen met
simpele vragen. In eerste instantie
was als enige natuurorganisatie allee
n de AVN benaderd. Inmiddels wordt, op ons aand
ringen, ook bij andere natuurorgani
saties navraag
gedaan. Maar een enquête is natu
urlijk geen evaluatie. De AVN zal daar
om, samen met
andere Haagse natuurvereniginge
n, de gemeente Den Haag om een
objectieve evaluatie
vragen, gebaseerd op natuur- en ande
re wetenschappelijk onderbouwde
toetsingenu

baar te
en aan Dunea om onze zorgen ken
houd heeft de AVN een brief geschrev

Samen met de Stichting Duinbe
in Meijendel.
van het duingebied De Ruijgenhoek
maken over de eventuele openstelling

gaat
lijk te maken voor het publiek. Het
gesloten deel van Meijendel toeganke
nog
nu
een
om
idee
het
met
ea
ull langer speelt Dun
gezicht lijkt dat een welkome aanv
en Harstenhoekweg. Op het eerste
eep
zeer
n,
rtore
wate
en
tuss
ek
dan om het deel Ruijgenho
t te liggen en dat daarmee
vlak achter het Noorderstrand kom
de toegankelijkheid van het gebied
dat
niet
het
ware
atie,
recre
voor
ling
duingebied.
makkelijk toegang krijgt tot het stille
schilderde.
ook ‘feestpubliek’ vanaf het strand
daar een zomerhuis waar ze graag
nklijk huis. Koningin Wilhelmina had
Koni
het
bij
eest
gew
uik
gebr
in
De Ruijgenhoek is ooit
te staan en op enig moment is het
enhoek. Later kwam het gebouw leeg
Ruijg
de
van
uik
gebr
lijk
anke
aanv
Ook koningin Juliana maakte
rustig natuurkavel waar veel
ankelijk geweest. Het is een zeer
Meijendel is nooit voor publiek toeg
van
deel
Dit
.
oest
verw
d
bran
door
marters voorkomen.
vogels, reeën, vossen en zelfs boom
r
rond het Zwarte Pad heeft beheerde
zeer drukke strandrecreatie op en
gen
tgele
naas
de
van
iden
sche
Om die stille duinnatuur te
dgangers rechtstreeks het duin
aan. Het risico dat feestende stran
in dit deel van de duinen voorgest
ens
erfgr
ten
geslo
een
altijd
worden. Wellicht dat
ea
Dun
waarom dit beleid nu verlaten zou
Het is ons dan ook niet duidelijk
en.
kom
voor
en
word
altijd
st
Geen goed idee vinden
intrekken moe
is naar rek in de recreatieruimte.
zoek
op
id,
bele
se
Haag
het
Dunea, onder druk van
de bewoners
wij. En de bevestiging daarvan zien
met uitzicht
van de flats aan de Groningsestraat
en. Er loopt
op dit duin al regelmatig langskom
f het Zwarnamelijk een enkel ruiterpad vana
oekweg.
tenh
Hars
tepad naar de ingang van de
calamiteiten
Daar vinden in de zomer nu al veel
vuurtje stoplaats met feestende mensen die
een pad
van
eg
Aanl
en.
erlat
ken en rotzooi acht
r onrust
mee
r
maa
met verharding trekt alleen
e per
rout
en vervuiling aan. Bovendien is de
en via de
fiets makkelijk en comfortabel te mak
rpad
ruite
het
aan
llel
para
Groningsestraat die
ep
sgro
oner
bew
loopt. AVN, Duinbehoud en
leg
over
Groningsestraat hebben nog een
hierover met Dunea.u

A
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De brief is na te lezen op: www.avn.nl/zienswijzen

Door: Jos Verhoeff

Westmade

de duinen. Dat is een punt van
Haag bouwen volop in de buurt van
owel de gemeente Westland als Den
itie in de duinen zorgt, maar ook
zelf al voor veel extra stikstofdepos
zorg omdat iedere bouwactiviteit
en
emende verkeersdruk veroorzaken
ingen waarvan de bewoners toen
daarna. Het gaat immers om won
urge
natu
gen
tgele
t in het naas
tofdepositie en fijnstof dat neerdaal
dat zorgt voor een toename van stiks
ds
stee
een
van
decennia lang last
selarme duingebieden hebben al
bied Solleveld. Deze van nature voed

Z

hogere instroom van stikstof.
gemeente Westland ter inzage.
ingsplan Westmade Noord in de
Kort geleden kwam het bestemm
ct
aangemeld als een prioritair proje
groter geheel: Westmade. Dit was
Dit plan is een opsplitsing van een
verklaarde PAS-regeling.
in het kader van de oude ongeldig
st Valentijn Wösten. Deze trekt
d, opgesteld door de ervaren milieujuri
dien
De AVN heeft een zienswijze inge
ct laten de nieuwe berekeninprojecten in twijfel. Voor het deelproje
de legaliteit van het opdelen van bouw
kennelijk was er voor het gehele
van stikstofinstroom zou zijn. Maar
gen namelijk zien dat er geen toename
verdwenen door het project in
ame en is die op miraculeuze wijze
bouwproject wel degelijk een toen
en waarop de AVN heeft gewezen
igens is op de meeste van de punt
deelgebieden op te knippen. Over
tland. Wij hebben in een reactie
gekomen vanuit de gemeente Wes
in haar zienswijze nog geen antwoord
beantwoordenu
verzocht alsnog al onze vragen te
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Stikstofdepositie en biodiversiteit
Het Wereld Natuur Fonds heeft samen met negen andere natuurorganisaties geconstateerd dat in Nederland, vooral in agrarische gebieden, de populaties wilde dieren
gemiddeld gehalveerd zijn; en dat in dertig jaar tijd! Als professioneel teller van vogels

nog, maar in verschillende experimenten is inmiddels

spronkelijke kruiden als dotter-, pinkster- en koekoeks-

en vlinders heb ik dezelfde ervaringen in de Wassenaarse polders.

wel vastgesteld dat er hoge sterfte optreedt wanneer

bloemen. Vermesting doet daar een schepje bovenop en

je rupsen laat opgroeien bij stikstofovermaat.

drie keer per jaar intensief maaien de rest.

Totaaleffect

Een praktijkvoorbeeld vlinders

S

tikstof is de belangrijkste oorzaak van de

een koeler en vochtiger microklimaat ontstaat. Die

achteruitgang. Vooral de landbouw, met een

combinatie leidt ertoe dat rupsen niet of onvoldoende

aandeel in de stikstofdepositie van ruim 40%,

tot wasdom komen. De voortplantingscyclus van een

sowieso al geleid tot een halvering van dierpopula-

van het al enkele decennia lopende vlindermeetnet. Het

speelt hierin een grote rol. Met name mest en urine

aantal vlindersoorten, die toch al onder druk staan

ties; de ecologische opbouw van voedselketens lijkt op

bruin zandoogje is hier (en ook landelijk) nog steeds de

die vrijkomen en als ammoniak vervluchtigen, richten

vanwege het wegvallen van een nectarrijke vegetatie,

instorten te staan. Insecten vormen altijd de basis van

talrijkste en meest verspreide vlindersoort. Het meet-

veel schade aan. Hieronder vindt u een overzicht van

krijgt zo een extra knauw.

deze ketens. Met hun massaliteit zijn zij voedselleve-

net in deze polder leverde in de periode 2000 – 2007

ranciers voor organismen (kleine zoogdieren, vogels)

steeds (in de piek van de vliegtijd) wisselende aantallen

die hoger in de voedselketen staan. Maar die overvloed

tussen 1100 en 1700 op. Sinds 2007 schommelen deze

de vier belangrijkste gevolgen.

gen
met jon

Stikstof heeft een verzurend effect op de bodem. Daar-

aan insecten is verdwenen. Wie herinnert zich niet

aantallen tussen 400 en 800; in zo’n tien jaar tijd een

door lossen mineralen als calcium, kalium en magne-

‘s-zomers de aankomende treinen met een zwarte

afname met 60%!

meeste planten en dieren zijn dan ook aangepast aan

sium op en spoelen uit. Uiteindelijk kan de bodem

neus van geplette insecten of de troebel geworden

Nog zorgelijker is de situatie voor de argusvlinder. Dit is

een leven met weinig stikstof. Zij zijn daardoor niet

dusdanig zuur worden, dat er een bijna giftige bodem

autoruiten? Het mag duidelijk zijn dat die afname

een Rode Lijstsoort die landelijk ernstig wordt bedreigd.

in staat op te boksen tegen de huidige depositie die,

ontstaat met veel stikstof en nauwelijks kalkstoffen.

van grote invloed is op de voedselvoorziening van onze

Van 2006 t/m 2012 schommelden de aantallen tussen

vooral als gevolg van agrarische intensivering, sinds

De andere voedingsstoffen raken dan uitgeput. Dit

zangvogels en jonge weidevogels.

20 en 31, van 2013 t/m 2017 tussen 10 en 22 en sedert

1950 sterk is toegenomen.

speelt vooral op de arme zandgronden en is al zicht-

De vermesting leidt ertoe dat enkele plantensoorten

baar in de legsels van bijvoorbeeld koolmezen; het

die wel stikstoftolerant zijn, als braam en brandnetel,

gebrek aan kalk vertaalt zich in te dunne eischalen

optimaal profiteren van deze verrijking. De verdichting

en/of jonge vogels met een nauwelijks ontwikkelde

polder (200 ha) , ten noorden van Den Haag,

met deze planten heeft als verder gevolg dat stikstof-

botstructuur (snavels/pootjes).

worden al decennialang de weidevogels

gebrek geen groeikansen meer hebben en daardoor
geleidelijk verdwijnen. Hierdoor gaan ook de waardplanten van een groot aantal vlindersoorten verloren.

b. Verandering microklimaat

16

De afnemende biodiversiteit blijkt ook uit de resultaten

In de natuur is stikstof van oorsprong schaars. De

mijdende planten (en dat zijn de meeste) door licht-

Kie
v it

c. Verzuring

De totale effecten van dit alles zijn immens. Het heeft

d. Plantkwaliteit

Een praktijkvoorbeeld vogels

Foto boven:
Vee in de Duivenvoordsepolder,
door intensief graslandbeheer is
er geen plaats meer voor wilde
bloemen en weidevogels.

Bruin zan
do
o

e
gj

a. Vermesting

Grutto

Door: Adri Remeeus

2018 tussen 1 en 6. Deze soort lijkt dus te gaan uitster-

In een deel van de Duivenvoordse-Veenzijdse

geïnventariseerd. De meest klassieke zijn
scholekster, kievit, grutto en tureluur. In bij-

Uit lopend onderzoek blijkt dat de samenstelling van

gaand overzicht (een selectie van drie jaar)

planten verandert. Duidelijk is al wel dat er in voedsel-

zullen de geturfde aantallen broedparen

planten een overschot aan stikstof ontstaat. Dat leidt

boekdelen spreken. Uit landelijk onderzoek blijkt dat de

ven… tenzij we het tij kunnen keren, de effecten van

op zijn beurt tot een disbalans in de voeding. Nog

achteruitgang van weidevogels vooral komt door afne-

stikstofdepositie ongedaan kunnen maken.

De verdichting met een stikstofminnende vegetatie-

verontrustender echter is dat de plant de overtollige

mende opgroeikansen voor de jongen, met name als

Daar zijn mogelijkheden voor, maar het zal een lange

laag heeft als consequentie dat, in tegenstelling tot

stikstof kan gebruiken om gifstoffen tegen rupsen en

gevolg van het gebrek aan kleine insecten en spinnen.

en lastige weg zijn. In een volgend artikel kom ik daar

de huidige klimaatopwarming, er op die plekken juist

andere planteneters aan te maken. Onderzoek loopt

Dichte en snel groeiende grassen verdringen de oor-

graag op terugu
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Sinds vorig jaar gaan iedere eerste zaterdag van de maand zeven vrijwilligers

Door: Hans van Helden

de brandnetels en de bramen op het oude warmoezierskavel van Reigersbergen
naast park Marlot te lijf. Met snoeischaar en stevige handschoenen wordt
ervoor gezorgd dat andere plantensoorten ook ruimte, licht en vocht krijgen.

H

et terrein was bij aanvang van de werkzaamheden vooral begroeid

nds
ha

op

mb

ij

Vochtminnende planten als gele lis, knopig helmkruid

derpaden hebben verspreid. Dat was een flinke klus.

en grote wederik groeien al in kleine groepjes op de

Maar samen met de snoeiwerkzaamheden leverde het

oever. Kikkers, padden en salamanders kunnen tijdens

afgelopen voorjaar opeens een begaanbaar pad waar-

droogte daar een schuilplaats vinden. Ook insecten

langs een weelderige haag van fluitekruid groeide. Het

komen meteen op de open ruimte af. De rosse metsel-

kruid, dat altijd overwoekerd werd, krijgt nu een kans

bij groef direct een nest in de zandige oever.

om te groeien. Een prachtig gezicht. Het fluitekruid

Met wortel en al uittrekken

wordt opgevolgd door groot nagelkruid, met dank aan
de honden die de kleverige zaden in hun vacht meenemen en overal verspreiden. Verder staat er zeven-

ers die veel schaduw geven. De bodem is voornamelijk bedekt

den en dat is de plant met wortel en al uittrekken.

blad, munt, grote klit, zuring, dagkoekoeksbloem en

met zwarte braam en brandnetel. Een behoorlijk saaie combinatie waar,

Hier groeit vooral de grote brandnetel die een enorm

vogelmelk in de bermen. Allemaal gegroeid uit zaad

behalve groen, nauwelijks kleur in te bekennen viel. De bramen maken jaar-

vertakt wortelpakket heeft. Dus stevige handschoe-

dat daar al jaren lag te wachten op voldoende licht

lijks enorme uitlopers en overwoekeren alles en de brandnetels nemen alle

nen aan en bij droog weer voorzichtig uit de grond

om te kiemen. Tussen de hondsdraf bespeurde ik een

overgebleven ruimte in beslag waardoor er geen groeiruimte voor kleinere

trekken. Dat lukt heel goed uit deze zandige bodem.

sachembij... dit is biodiversiteit waarvan ik in een eer-

kruiden overblijft. Als je niet ingrijpt in zo’n verruigd bos, dan blijft er van

We hebben eerst de randen van de paden vrijgezet.

ste jaar nog niet had durven dromen.

de biodiversiteit weinig over. Het is dan vooral een wedstrijd tussen woe-

Braam knippen we voorlopig langs de paden terug en

kerplanten.

opschot van de gewone esdoorn wordt in de nabijheid

Markante soorten als hulst, hop, berenklauw, engelwortel en Spaanse aak

van andere heesters weggezaagd. Vanaf ongeveer 1,5

die in kleine aantallen aanwezig waren, kwamen steeds meer in de ver-

meter uit de paden mogen de brandnetels, net als de

corona het ons vanaf half maart onmogelijk om aan de

drukking door de esdoornzaailingen. Het doel van het onderhoud is dan

bramen, blijven staan. Zij beschermen het gebied tus-

slag te gaan. Je ziet nu al dat de braam daar direct van

ook om deze planten meer licht en ruimte te geven. Alhoewel er enkele

sen de paden tegen betreding door mensen en hon-

profiteert en alweer oprukt. Zodra het kan gaan we

paden het gebiedje doorkruisen was het lastig om er te lopen, te modderig

den. Het gebiedje is ruim anderhalve hectare groot dus

dus weer het veld in. Uiteindelijk zal een grotere ver-

en troosteloos.

er is nog voor jaren beheerwerk te doen.

scheidenheid aan bloeiende planten tot meer insecten

Paarse drab

Meer resultaat dan ik had durven dromen

Ondanks een bizar nat voorjaar, waarbij het grondwa-

ken en genieten van wat er allemaal te beleven valt. De

zetten van twee paddenpoelen die een aantal jaren geleden in het ter-

ter maandenlang 5 cm onder de paden stond, is het

honden moeten er inmiddels wel aangelijnd blijven.

rein waren gegraven. Beide waren gevuld met bladeren en dode takken

resultaat van de inspanningen van de werkgroep al

Dat is beter voor de rust van de vogels. In het naastge-

en bedekt met paarse drab, veroorzaakt door een bacterie. Inmiddels staat

goed zichtbaar. Dat komt vooral door de berg hout-

legen park Marlot mogen ze weer vrij rennenu

een van de poelen er weer herkenbaar bij met een mooie glooiende oever.

snippers die we met vereende krachten over de mod-

De eerste taak voor de vrijwilligersgroep was het schoonmaken en vrij-
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Sache

Er is maar één goede manier om brandnetels te bestrij-

met zwarte els, Canadapopulier en gewone esdoorn, snelle groei-

Verschil van een jaar:
Onder: een somber brandnetelbos en Boven: een haag van fluitekruid

d ra f

Werkgroep Reigersbergen, een jaar later
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De paddenpoel
		

winter (onder)
lente (boven)

Corona

Er is nog een hoop werk te doen, maar helaas maakte

leiden. Dat trekt weer meer vogels aan... en we zien nu
al dat veel meer mensen dit ruige stukje park ontdek-
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De Japanse ceder,
		

een zeer oude boomsoort

Eigenschappen

nogal zacht en toch sterk en heel gemakkelijk

In Vlaanderen kreeg hij de naam “Sikkel-cipres”.

te bewerken. Voor meubels en bijvoorbeeld

gewenst en de naalden zouden de grond ver-

De boogvormige naaldjes lijken wat op een sik-

fineer leent het zich uitstekend. Het wordt ook

stikken. Veel van deze argumenten worden door

landse arboreta is hij ruim vertegenwoordigd, de Japanse ceder (Cryptomeria

kel. Ook daarmee onderscheidt de boom zich

in de bouw toegepast want het is duurzaam

wetenschappers gesteund en het resultaat is

japonica). Evenals vele andere uitheemse bomen en struiken werd hij in de 19e

van de nu bekende soorten.

en goed bestand tegen kwaadaardige schim-

een voortdurende twist.

Als éénhuizige heeft hij zowel mannelijke als

mels en andere aandoeningen. Verder doet de

Jammer dat zo’n mooie boom hiermee in een

vrouwelijke bloeivormen. De mannelijke zijn

Cryptomeria het heel goed in streken met een

kwaad daglicht is komen te staan. Als sierboom

eindstandig en groeien in bosjes van 20 of meer

gematigd klimaat en groeit dan vrij snel.

en wegbeplanting is hij een weldaad voor de

bij elkaar. De vrouwelijke staan alleen aan het

Dit alles maakte hem in India zeer gewild en

omgeving. In ons land echter nog vrij zeldzaam,

Je komt hem wel eens tegen in onze parken, vaker in een tuin maar in alle Neder-

eeuw naar Europa gehaald en kwam zo ook in Den Haag terecht.

Een Cryptomeria van duizenden jaren
oud op het japanse eiland Yakushima

U

eind van de korte twijgen. De kleine kegels zijn

er zijn daar grote wouden van aangeplant. Tij-

maar wellicht wordt hij door de klimaatveran-

it nasporingen is gebleken dat hij tot de oud-

van 10 meter. De Cryptomeria japonica (Japans: “Jómon

bolvormig en voorzien van wat botte stekels. Zij

dens het koloniale tijdperk werd de boom door

dering ooit belangrijk. Laten we er dus zuinig op

ste boomsoorten behoort die op aarde voor-

Sugi”) wordt beschouwd als de “Nationale boom” van

hebben een jaar nodig om te rijpen. Nadat het

de Britten geïntroduceerd en kleinschalig aan-

zijn want je weet maar nooit.

komen. Er zijn zowel in Rusland als in Europa

Japan.

zaad is uitgevallen blijven ze nog enige maan-

geplant. Daarna is het echter danig uit de hand

den aan de boom zitten. Cryptomeria is winter-

gelopen en de laatste jaren is er grote onenig-

hard maar heeft hier in zeer strenge winters wel

heid over het uitbreiden en handhaven van de

flinke schade opgelopen.

thans aanwezige Cryptomeriabossen.

vertaald met: ‘hidden parts’, verborgen delen

De grootindustrie en handel stimuleert verdere

dus. Wat die zijn wordt echter niet vermeld en

fossielen gevonden uit het Mioceen, 23,03 tot 5,333
miljoen jaar geleden. Op een klein, moeilijk bereikbaar
plekje in Japan is hij echter blijven leven en werd daar

Geen familie

Als je als mens op leeftijd raakt, zie je heel wat ver-

in de 18e eeuw ontdekt. In die tijd reisden ook biologen

anderingen voorbij gaan. Soms denk je er zelfs niet

en tekenaars mee op de handelsschepen. Die gingen

meer bij te horen. Bij mensen verloopt de individu-

overal nieuwsgierig een kijkje te nemen. Zelfs in het

ele levenscyclus in decennia maar bij bomen in hon-

Japanse binnenland.

derden en zelfs duizenden jaren zoals bij de Japanse

Eigenlijk een reus
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Tekst: Jaap van Loenen

grond, geeft te veel schaduw waar dat niet is

Het hout

Naamgeving

Cryptomeria wordt in de Engelstalige boeken

aanplant vanwege het waardevolle hout, maar

ik vraag hierbij mijn lezers: “Als iemand daar

Het hout wordt omschreven als bijzonder wel-

de bevolking is daar fel op tegen. De boom

achter kan komen, laat het mij dan weten”.

riekend. Het is mooi van kleur en recht van draad,

zou niet passen in het ecosysteem, verarmt de

Alvast bedanktu

ceder mogelijk is. En het is geen eenvoudige zaak om
de Cryptomeria, die als soort uit een vorig geologisch

Bij ons zijn het meestal kleine boompjes. Ze hebben

tijdperk stamt, in onze huidige botanische systemen

nog geen tijd gehad om groot te worden. Maar in feite

een plaats te geven.

kan Cryptomeria wedijveren met de grootste bomen

We kunnen hem natuurlijk zien als conifeer. Bij de

van de wereld: de Sequoia gigantea. Voor zover bekend,

Cupressaceae (cipresachtigen) lijkt hij qua uiterlijke

groeit de grootste Cryptomeria thans in Yakushima,

kenmerken wel te passen. maar genetisch gezien ook

een Japans eilandje in het zuiden. Dat gebied valt

weer niet. Er werd gedacht aan de taxodiaceae, taxus-

onder de “Unesco World Heritage Sites” en wordt als

achtigen, de naalden staan echter cilindrisch om de

zodanig beschermd. De leeftijd is niet duidelijk en

twijg en er is maar één soort taxus die dat ook heeft. In

wordt geschat tussen de 2170 en 7200 jaar. Een nogal

feite zijn er te veel grote verschillen en een eigen fami-

ruime marge dus...!

lie lijkt de beste oplossing: Cryptomeriaceae, waarvan

Die boom is 70 meter hoog en heeft een stamomtrek

hij nu als enige lid is.
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Van het bestuur

Contactgegevens
Portefeuillehouders AVN

Jubileumtentoonstelling over natuur in 2021

I
An
ne

n september 2021 bestaat de AVN 95 jaar. Bijna een eeuw waarin we hard hebben
gewerkt om de natuur in en om Den Haag te behouden en te verbeteren. Om dit
te vieren, organiseren we gedurende de maand september 2021 een tentoonstel-

loe
s Gr
oot

ling over de natuur. Hiervoor doen we een oproep aan
kunstenaars om het Haagse groen in het zonnetje

Advies Centrum Noord

E

en werkgroep van bewoners- en belangenorganisaties, waaronder de AVN, heeft in cocreatie met de gemeente een conceptadvies

uitgebracht over Centrum Noord. De opdracht was om
doorgaand verkeer en luchtvervuiling te verminderen

te zetten! We willen hiervoor zoveel mogelijk

op de drie assen Mauritskade, Javastraat/Laan van

kunstenaars uit Den Haag en omgeving

Meerdervoort en Laan Copes. Daarnaast ook het ver-

uitnodigen. Alle soorten werken zijn wel-

beteren van fietsroutes, meer groen enz. Het concept-

kom van schilderijen tot beeldhouwwerk,

advies is af, de gemeente heeft ons gevraagd het terug

zolang het onderwerp maar ‘herkenbare

te koppelen naar onze achterban. Wat vindt u van het

natuur in de Haagse regio’ uitbeeldt.

voorgestelde maatregelenpakket? Onze invalshoek

Denk daarbij aan duinen, groengebieden,

is uiteraard het effect op natuur en groen, zie ook de

bossen, parken, weilanden, stedelijk groen,

AVN stemverklaring op www.avn.nl . Informatie over

volkstuinen of bijzondere (straat)bomen.

het advies is te vinden op https://www.denhaag.nl/
nl/in-de-stad/verkeer-en-vervoer/bereikbaarheid/

Een selectie van de kunstwerken wordt in september 2021

verminderen-doorgaand-autoverkeer-centrum-noord.

tentoongesteld in de zalen van de Haagse Kunstkring (HKK), aan de Denneweg. Om

htm , of vraag het Caroline@AVN.nl

brede aandacht aan deze kunst te geven, willen we met behulp van foto’s van een

Reageren kan tot 22 juni 2020u

selectie van de aangeleverde kunst een glossy brochure maken.
Aan de Denneweg hopen we begin september 2021
ook de traditionele AVN jubileumborrel te houden in combinatie met de opening van de
tentoonstelling. En daarnaast andere
jubileumevenementen zoals lezingen, discussiefora, gedichtenavond,
muziek, dat alles afhankelijk van de
ontwikkeling rond het Coronavirus.
Wie ideeën heeft voor evenementen,
E ls
ke
Wi
l to

kan contact opnemen met Caroline de
Jong en Anneloes Groot via jubileumtenn

Aletta de Ruiter
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Bijzondere boeken te koop
Bloeiende Duinen: een liefdesverklaring

N IEUW

De 21e-eeuwse opvolger van ‘Blonde duinen’ van Jac. P. Thijsse: een wervend overzichtswerk over de duinen, maar met een compleet
andere benadering (bijvoorbeeld met online wandelingen) en inhoud (met een ecologische barcode). Van alle duingebieden
langs de kust wordt het specifieke karakter beschreven en de sfeer met schitterende foto’s en tekeningen in beeld
gebracht. In ‘Bloeiende duinen’ zetten meer dan 100 auteurs, tekenaars en fotografen het duinlandschap
van nu opnieuw in de verf. Het is een vitaal en zeer soortenrijk landschap, waarin echter vijf grote
‘revoluties’ de laatste 150 jaar diepe sporen achterlieten.
Te bestellen door overmaking van € 34,00 (ledenprijs) op IBAN:
NL06 INGB 0000738858 t.n.v. AVN Den Haag o.v.v. ‘Bloeiende Duinen’ en uw naam en adresgegevens.

Christiaan Sprengel
Het geheim van bloemen

Niet zonder elkaar,
bloemen en insecten
Winnaar Jan Wolkersprijs 2015

Deze bibliografische schets geeft
inzicht in het leven en werk van de
grondlegger van de bloembiologie.
In 1793 beschreef theoloog Christiaan Sprengel als eerste hoe de
geslachtelijke voortplanting van
planten tot stand kwam. Dat
deed hij m.b.v. minutieuze tekeningen. Darwin deed er een halve
eeuw later zijn voordeel mee.
Sprengel is nu uit de vergetelheid
gehaald in dit alleraardigste boekje.
Een collecters-item

In dit bijzondere boek van uitgeverij
Natuurmedia krijgt de lezer een intiem
kijkje in het unieke bevruchtingsmechanisme van vele bloemen. Hoe
gespecialiseerde insecten verleid worden, 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.

Te bestellen door overmaking van
€ 16,-- (ledenprijs) op IBAN:
NL06 INGB 0000 7388 58 t.n.v.
AVN Den Haag o.v.v. ‘Sprengel’ en
uw naam en adresgegevens.
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Bestellen:
Te bestellen bij AVN door overmaking van
€ 19,50 (ledenprijs) op IBAN:
NL06 INGB 0000738858 t.n.v. AVN
Den Haag o.v.v. ‘Niet zonder elkaar’
en uw naam en adresgegevens.

Fraaie schepsels, de grote stern in Nederland

Ed Buijsman schreef het en Uitgeverij Matrijs gaf het in 2017 uit: een prachtig boek over de grote stern
De grote stern is een iconische vogel. Nederland is altijd belangrijk geweest voor dit fraaie schepsel, maar
de mens en het landschap, met zijn vele veranderingen, was niet altijd even gastvrij voor de vogels. Het gaat
nu weer goed met deze soort. Ed Buijsman heeft in ruim 200 pagina’s een zeer leesbare wetenschappelijke monografie van deze vogelsoort geboekstaaft. Prachtige foto’s maken het boek voor alle natuurliefhebbers interessant en toegankelijk.

Te bestellen bij AVN voor € 29,95 (ledenprijs) op IBAN: NL06 INGB 0000738858 t.n.v. AVN, Den Haag o.v.v. ‘Grote stern’
Vergeet niet uw naam en adresgegevens bij de overschrijving te vermelden.

