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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.

AVN op de bres voor onze duinen

“O

h, oh Den Haag, mooie stad achter de

behoud in een uitgebreide schriftelijke reactie uitge-

duinen ...” zo bezingt Harrie Jekkers de

legd waarom dit een slecht plan is: onnodig, geeft

unieke twee-eenheid van een grote

meer verstoring, tast de natuur aan. Maar die discus-

stad direct naast een prachtig en kwetsbaar natuur-

sie hadden we natuurlijk liever vooraf gevoerd. Juist

gebied. De AVN ontstond bijna honderd jaar geleden in

in Meijendel bestaat tot op heden door de toegepaste

het spanningsveld tussen een grote, naar ruimte zoe-

zonering een goede balans tussen natuurbescherming

kende stad en kwetsbare duinnatuur, die het waard is

en ruimte voor recreatie, ook doordat grote delen zijn

om beschermd te worden. We kunnen nog steeds trots

afgesloten in verband met waterwinning.

zijn op het behoud van het duingebiedje Wapendal,

In het Westduinpark is de toegankelijkheid veel gro-

destijds het eerste wapenfeit van de jonge AVN. In die

ter. Door de grote recreatiedruk in dit gebied is hand-

vooroorlogse jaren ging het nog vooral om het al dan

having van de toegangsbepalingen hier van groot

niet bebouwen van het duingebied door een expande-

belang, dus ook een punt van zorg. Maar met een paar

rende stad. Later kwam de nadruk meer te liggen op

handhavers voorkom je niet dat mensen de bordjes

het vinden van een juiste balans tussen natuurbehoud

negeren en een feestje vieren in het gebied. Eigenlijk

en de recreatiebehoefte van de stadsbewoner. Langs

is er een mentaliteitsomslag van het publiek nodig.

Dick Ooms
voorzitter

Den Haag liggen drie Natura 2000-duingebieden, die
dus een hoge mate van wettelijke bescherming genie-

De duinen van Solleveld, die veel minder toegankelijk

ten: Solleveld, Westduinpark en Meijendel. Helaas

zijn, kennen weer een andere bedreiging. De groot-

betekent dat niet dat natuurbeschermers achterover

schalige nieuwbouwplannen in het Westland, waar

kunnen leunen.

kassen plaats moeten maken voor woningbouw, leiden
tot verkeerstoename en daarmee tot toename van de

ALV op 10-10

Elk van deze duingebieden kent zo zijn eigen specifieke

stikstofdepositie in de aangrenzende natuurgebieden.

bedreigingen waar we ons zorgen over maken. In de

Volgens ons kloppen de stikstof-rekensommen van de

Op zaterdag 10 oktober 2020

Ruijgenhoek, het deel van Meijendel direct grenzend

gemeente Westland niet. Daarom hebben we tegen

organiseert de AVN de uitge-

aan Scheveningen, wil Dunea het padennetwerk uit-

het bestemmingsplan een beroepschrift ingediend bij

stelde Algemene Ledenver-

breiden. Het indienen van een aanvraag omgevings-

de Raad van State. Niet om de bouw van woningen

gadering. Kijk voor details

vergunning hiervoor door Dunea was voor de AVN, als

tegen te houden, maar wel om een beter verkeers-

op pagina 22 van deze Haag-

lid van de belangenraad Meijendel, een onaangename

circulatieplan af te dwingen. Zo hopen we alsnog de

winde.

verrassing. We hebben samen met de Stichting Duin-

balans te herstellenu

Vossen op jacht in Wapendal
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Wie in het voorjaar of zomer over de Raamweg langs de Koninginnegracht fietst, zal
snel de weelderig begroeide bermen opmerken. Aan de overzijde van het water heb je
eeuw in Nederland is ingeburgerd in het binnenduin

beeld van de variatie in plantensoorten hebben wij medio juli 2019 en begin mei 2020
weerszijden van het water bezocht. Tijdens wandelingen tussen het Hubertusviaduct en

Door: Tim den Outer

het Malieveld hebben wij de ons bekende soorten genoteerd.

D

e oorsprong van de Koninginnegracht ligt in

De f lora

Wat betreft het zwerfvuil valt met name de troep in

van Scheveningen en Leiden. In totaal telden wij 136

de berm langs de Raamweg op. Het is daar bezaaid

soorten.

met weggewaaid papier en plastic en met vanuit

Beheer

auto’s weggegooid verpakkingsmateriaal als fast

Nieuwsgierig naar onderhoudsdetails en ook de for-

jes. Ook zie je vaak restanten en verpakkingen van

mele beheersdoelstellingen voor deze bermen zoch-

bouwmateriaal van de panden aan de overzijde van

ten we contact met de groenbeheerder. Op het eerste

de Raamweg en er is een collectie afgevallen wiel-

gezicht doet de gemeente het helemaal niet zo slecht.

doppen. Bij harde wind belandt veel daarvan in het

Op dergelijke plekken zijn volgens ons een paar dingen

water en na korte tijd ligt er weer ander afval. Aan

belangrijk. Ten eerste maaien en afvoeren om de schrale

de wieldoppen die daar al lang liggen, kun je zien

situatie in stand te houden. Ten tweede dit uitvoeren

dat het zwerfafval niet wordt verwijderd. Afgelopen

op het juiste moment rekening houdend met bloei en

voorjaar hebben we contact gelegd met vertegen-

insecten. En ten derde zorgen voor een verzorgd beeld.

woordigers van de afdeling groen- en milieubeheer.

Dat laatste vraagt wat toelichting. Juist waar wilde

Het is nu gelukt om hiervoor aandacht te krijgen.

planten staan is het belangrijk dat de inrichting uit-

Eind juni is het afval uit de berm langs de Raamweg

straalt dat op die plek voor natuur is gekozen en dat

verwijderd. Wij hebben onze waardering hierover

Langs de Koninginnegracht zien we een gezel-

het niet een plek is die ‘men maar laat gaan’. Daarom is

gedeeld met de betreffende gemeentelijke afdelin-

is het eerste stuk van het Schevenings Kanaal

lige mix van bloemrijke, kalkminnende en insec-

de verwijdering van zwerfvuil en het tijdig maaien van

gen en gevraagd om deze schoonmaak met enige

dat tussen 1828 en 1834 gegraven werd en Schevenin-

tenvriendelijke vegetatie van schrale bodem. Ook

uitzichtplekken juist hier zo belangrijk.

regelmaat te herhalenu

gen over water met Den Haag verbindt. Voor die tijd

vonden wij invloeden en kenmerken van duinvege-

was hier een sloot met een pad erlangs. Omdat na aan-

tatie en wellicht het Zeedorpenlandschap (Wond-

leg van dit deel van het kanaal aan weerszijden van het

klaver). Een aantal soorten staan hier waarschijnlijk

water al snel bebouwing verrees, werd het kanaal hier

als gevolg van inzaaiacties van de gemeente (de

gracht genoemd. Bij Madurodam gaat de Koningin-

prachtige verfplant Wede). Verder zien we een paar

negracht over in de Haringkade.

leuke soorten die als zeldzaam bekend staan maar

de eerste helft van de negentiende eeuw. Het

L uz
er

food-dozen, f lessen, blikjes en sigarettendoos-

ne

Bijzondere f lora
langs Koninginnegracht

Wieldoppen en fastfoodverpakkingen

rte

toorts

Zw
a

look, een zeer zeldzame plant die in de negentiende

Kruldistel

vanuit tram 9 goed zicht op de uitbundige plantengroei langs de gracht. Voor een beter

Foto onder:
Een ogenschijnlijk ruige grasberm,
maar boordevol bijzondere planten

steeds vaker worden gemeld: Glanzige en Ronde

4

Vanaf 1870 reed aan beide kanten van de gracht een

Ooievaarsbek. Deze toename is mogelijk het gevolg

tram naar Scheveningen. Toen al reed lijn 9 aan de cen-

van het stoppen van chemische onkruidbestrijding

trumkant. Aan de overkant reed de interlokale Blauwe

en van klimaatverandering, En dan vonden we nog de

Tram. De huizen aan wat nu de Raamweg is, werden

ultra hippe plant Kardoen. Een prachtig trendy zusje

later afgebroken om de rijbaan te verbreden.

van de Artisjok. Absolute topsoort van de oever is Berg-
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Dieren met ongewone gebruiken
Eerder schreef ik in Haagwinde over het mysterie egel. Onwaarschijnlijke gedragingen van een stekelig zoogdier die door de eeuwen heen als sprookjes werden
afgedaan. Te gek om waar te zijn. Toch bleek uit een jarenlang onderzoek van de
Engelse bioloog Maurice Burton dat veel van deze verhalen op waarheid berustten.

D

Oranje en witte stippen in Haagse Bos
Door: Aletta de Ruiter
Foto: SBB

Na de massale

kap van essen die

twee jaar geleden
plaatsvond, troffen we weer een
bos vol bomen

met stippen aan.
6

E

oor langdurig waarnemen in de natuur kun

ders en kikkers boven water. De bosspitsmuis eet

je soms verrassingen tegenkomen. Zo kon

behalve insecten ook vruchten en zaden. Maar

ik enkele malen een foto maken van klep-

wie schetst mijn verbazing toen op een mid-

perende merels. Ik heb niet alles gelezen wat er over

dag uit het gezamenlijke holletje de kegel-

merels is geschreven, maar dat hoorbaar met de snavel

vormige neus van de waterspitsmuis

klepperen ben ik nog nooit tegengekomen in de orni-

tevoorschijn kwam. Met een messcherpe

thologische literatuur.

charge snaaide hij een pinda van het

Vogelrustgebied ‘Het Litoraal’ in Reigersbergen her-

hoopje dat ik daar voor de rosse woel-

bergt, behalve vier echte muizensoorten ook twee

muis en de bosmuizen had neergelegd.

spitsmuissoorten: de waterspitsmuis en de bosspits-

Vervolgens kwam ook een bosspitsmuis

en boom met een duidelijk zichtbare stip wekt

paden staan en een eventueel gevaar vormen voor

muis. Deze laatste twee behoren niet tot de echte

op het voedsel af. Het was dringen gebla-

argwaan bij de argeloze wandelaar in het

passanten. De bomen met de witte stippen (meest

muizen omdat ze kenmerkend een heel ander gebit

zen, de vechtlustige bosspitsmuis en de

Haagse Bos. Sinds er twee jaar geleden een

beuken, een enkele eik) worden gedurende de zomer

hebben: een roofdieren-

enorme dunning plaatsvond onder de essenbomen

gecontroleerd op dode of slechte takken boven in de

leek het er aan het begin van deze zomer even op dat

kruin. Die worden er dan met behulp van een hoog-

nu de dikke beuken aan de beurt waren om geoogst

werker uitgezaagd.

te worden. Vooral langs het Filosofenpad op de hoge

De witte stippen zijn gezet met een oplosbare verf-

duinrug langs de Leidschestraatweg troffen we een

soort die er in de loop van het jaar weer vanaf regent.

woud van witte stippen aan. Snel een telefoontje

Om sommige bomen treffen we ook nog een lint. Dat

en

naar Staatsbosbeheer gepleegd.

betekent dat de boom een bijzondere natuurfunctie

water-

duidelijk met “ja” beantwoord! Het uiterlijk verschil

heeft, bijvoorbeeld een holle ruimte met een vleer-

spitsmuis

tussen deze twee soorten was goed te zien, de bos-

We werden gerustgesteld. Het gaat hier om regu-

muiskolonie of een uilennest. Door dat lint is de aan-

haalt

spitsmuis is aanzienlijk kleiner (6-7 cm.) en heeft, in

lier bosbeheer waarbij de bomen gekeurd worden

nemer gewaarschuwd om extra voorzichtig te zijn.

bovendien

tegenstelling tot de veel grotere waterspitsmuis een

gebit. Het

menu

van de spitsmuis
bestaat

op veiligheid. De kleur van de stippen maakt het
Na afloop van de werkzaamheden is de kans groot dat

stip komen, na verdere inspectie, in aanmerking om

de witte stippen al zijn vervaagd en dat niemand meer

gekapt te worden. Het gaat dan om bomen die langs

kan zien dat er überhaupt in het bos gewerkt isu

Wate
rspitsmuis
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ook door de gewone muizen en de bruine rat gebruikt
wordt. Ondergronds moet er een flink gangenstelsel
gegraven zijn. De hele actie duurde wel 35 minuten,

de

zwemexpedities

op keer tegelijkertijd door het gat, dat overigens

uit

tijdens zijn

verschil in de aanpak. Alleen bomen met een oranje

schuchtere waterspitsmuis wrongen zich keer

insecten en
wormen

waterslak-

ken, visjes, salaman-

Door: Frederik Hoogerhoud

Bosspitsm

uis

waarna de waterspitsmuis als eerst afhaakte. De vraag
of spitsmuizen een voorraad aanleggen werd hier

rond koppie met een klein slurfsnuitje.
Weer zien we dat het onwaarschijnlijke waar kan zijn.
Met veel geduld is er een hoop te ontdekken in de
natuuru

7

De nieuwe Nota Stadsnatuur

Brand in de Haagbeuk
Toen ik op een windstille, zonnige zondagmorgen medio juni mijn hond uitliet

De Haagse Nota Stadsnatuur is de opvolger van de Nota Ecologische Verbindings-

in park Marlot bewoog er opeens een boomstam in mijn blikveld. Met een

zones die twee jaar geleden afliep. De nieuwe opzet is breder.

zacht geraas zakte een van de drie stammen van een majestueuze haagbeuk
ter aarde. ‘Slachtoffer van de droogte’, concludeerde ik snel, maar de echte
oorzaak bleek vandalisme.

oor alle onderdelen van het groene

zullen alleen inheemse plantensoorten worden

ren, hebben een streepje voor bij de gemeente.

netwerk komen in de toekomst beheer-

aangeplant.

Naast dit nieuwe begrip is er in Den Haag ook

et is een vreemde gewaarwording als, ogen-

delpad. Dat gebeurde nog dezelfde middag, maar toen

plannen met maatwerk voor de natuur.

Nieuw in het natuurbeleid is dat er in ecozones

een mooie oude traditie van milieueducatie. Die

schijnlijk zonder enige aanleiding, een reus

was het bospad al afgezet met linten. Een dag later

Het is de bedoeling dat de resultaten ook wor-

niet overal bomen worden teruggeplant. Er

wordt voortgezet. En de communicatie over het

van een boom naast het pad waarop je loopt

inspecteerde ik de omgevallen kluit. De beworteling

den gemonitord.

moet namelijk voldoende zon overblijven voor

groen wordt uitgebreid met participatie. Het is

omvalt. Het betrof hier één van de drie stammen van

in het midden was afgebroken en niet erg ontwikkeld,

Tussen de Haagse grote groengebieden liggen

bloemen, vlinders en insecten. Dat wordt puz-

goed dat de gemeente trots is op het mooie

een meerstammige haagbeuk die daar al meer dan 100

dus mijn eerste vermoeden dat de droogte van de

ecologische verbindingszones. Die worden in

zelen voor een goede balans. Bomenrijen zijn

Haagse Groen en zij moet dat vooral ook uitdra-

jaar stond. Een gezonde boom die in mijn opinie nog

afgelopen zomers een rol had gespeeld bij de instor-

de nieuwe nota verder aangevuld. Ecologische

belangrijk voor vleermuizen en bomen helpen

gen. Deze nota en de inzet van de stadsecologen

Foto rechtsboven:
De drie afgezaagde stobben
zijn de stille getuigen van de
eens zo prachtige boom.

jaren mee had gekund. Gelukkig viel eerst de buitenste

ting van de boom leek bevestigd te worden. Overigens

zones moeten voldoende breed zijn met ruimte

om klimaatverandering tegen te gaan.

zijn een heel grote stap naar een robustere bio-

stam aan de zijde van het weiland, want anders waren

vond ik het wel vreemd dat er in het gat, dat onder de

voor rustgebieden. Dat blijft een hele uitdaging

Nog nieuwer is de invoering van de natuurkan-

diversiteit in Den Haagu

er beslist ongelukken gebeurd. Een kleine inspectie bij

uiteengevallen kluit was ontstaan, een zwarte plastic

in de drukke stad. Een eerste vereiste voor de

senscan bij projecten in de openbare ruimte.

de twee andere stammen liet zien dat de stabiliteit

emmer stond. Wellicht waren er ondertussen ande-

stedelijke natuur is om het groenoppervlak in

Versteende delen van de stad kunnen groener

De nieuwe Nota Stadsnatuur is te vinden op:

Foto onder:
De eerste stam viel gelukkig in het weiland.

daarvan ook heel gering was. Een kwestie van tijd en

ren langsgeweest die ook onderzoek hadden gedaan.

stand te houden. Vergroten kan door aanleg van

worden door natuurinclusief te bouwen. Een

https://denhaag.raadsinformatie.nl/docu-

ook die zouden ter aarde storten en dan op het wan-

Ik liet de emmer staan. Toen ik echter enkele weken

verbindingen met goede ecologische kwaliteit,

groen dak is immers beter voor insecten dan

ment/9045102/1/RIS305824_Bijlage_1

later de mannen van het groenbedrijf bezig zag met

want hoe meer leefruimte hoe meer overle-

een bitumen dak. Daarvoor heeft de gemeente

het wegzagen en afvoeren van de stammen kwamen

vingskansen voor de dieren die in de stad aan-

een puntensysteem ontwikkeld. Projectontwik-

We horen ook graag uw mening. Mail dan naar:

we in gesprek. Ze wezen me op verkoolde wortelres-

wezig zijn. In deze nota ligt de nadruk vooral op

kelaars die met hun bouwplan veel punten sco-

Caroline@avn.nl

ten die nu duidelijk zichbaar waren. De boom bleek in

kruidenrijke graslanden waar insecten hun hele

brand gestoken. En gezien de verbrandingsresten, was

levenscyclus kunnen doormaken. En dat staat

de brand tot diep in het wortelgestel doorgedrongen.

of valt met het nieuwe maaibeleid: niet alles

Dit was geen werk van kleine jongens. De ruimte tus-

tegelijk maaien!

sen de stammen bleek volgegoten met benzine en na

Ook het belang van struiken wordt erkend als

een korte heftige brand waren de wortels afgeknapt

plek waar dieren beschutting en voedsel kun-

waarna de stabiliteit verdween en de stammen uiteen

nen vinden. Vanwege veiligheidsproblemen zijn

vielen. In de afgezaagde stronken waren de jaarringen

er de afgelopen jaren teveel struiken verwijderd

makkelijk te tellen. Ik kwam tot ca 110 jaar. De boom

uit het wijkgroen. Dat blijft een twistpunt. De

stamde nog uit de tijd dat Marlot een particuliere bui-

beheersing van lastige soorten, zoals de woe-

tenplaats was. Het park is een Zocher-ontwerp en de

kerende Japanse duizendknoop, krijgt ook meer

driestammige haagbeuk was onderdeel van de histo-

aandacht. Net als plantvriendelijke kademuren

rische parkaanlegu

en helder, natuurrijk stadswater. In de ecozones

Door: Aletta de Ruiter
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Door: Caroline de Jong
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Stikstofemissie en biodiversiteit
enkele oplossingen

		

In mijn artikel in de vorige Haagwinde belichtte ik een aantal gevolgen van
stikstofemissie voor de biodiversiteit. In dit vervolgartikel ben ik op zoek naar
oplossingen. Als we niets doen zal de biodiversiteit steeds verder wegzakken.
En er zijn ook op lokaal niveau mogelijkheden om bij te dragen aan herstel.
Kleine herstelprojecten kunnen veel betekenend zijn.

V

ooral in het agrarische landschap heeft de
verarming van de natuur enorm toegeslagen.

Veel sloten worden nog diep uitgemalen om het weiland zo droog
mogelijk te kunnen exploiteren.

10

Door: Adri Remeeus

Open plekken in het bos

Bloemrijke weilanden bij
Kasteel Duivenvoorde
waar een ecologisch
weilandbeheer
wordt toegepast.

Er zijn plannen om heel veel bomen te gaan plan-

Tot slot

De oorzaken zijn genoegzaam bekend: verla-

ten. Op zich een prima voornemen, want bomen zijn

vogels; de biodiversiteit heeft op die kleinscha-

vliegtijd heeft en dat rupsen hun voedselwen-

ging van de grondwaterstand, snelgroeiende uniforme

belangrijk en ze leggen CO2 vast. Maar met alleen

lige plek een stimulans gekregen. In het Haagse

sen qua waardplant hebben.

kweekgewassen en vermesting. Dit alles heeft gere-

bomen en bos ben je er niet. Een bos is slechts één

Bos is deze ontwikkeling momenteel goed te

In grote lijnen zijn de regels voor ecologisch

beelden laten zien om de biodiversiteit lokaal

sulteerd in een dramatische afname van het aantal

soort landschap. Wil je biodiversiteit bevorderen, dan

volgen.

maaien dan ook:

te verbeteren. Het zijn kleine stappen, maar op

weidevogels. Zelfs de minst kritische soort, de kievit,

moet je er dus voor zorgen dat landschapstypen als

• bij voorkeur maaien van half juli tot half

de weg naar herstel maken veel kleine stappen

deelt in de misère.

het ware op elkaar ingrijpen en elkaar versterken.

Maar een op het oog eenvoudige ingreep van Staats-

Meer en meer wordt ingezien dat een bos alleen soor-

bosbeheer in de Duivenvoordse-Veenzijdse polder

tenrijk wordt als de drie-eenheid ‘kruidlaag, struikzone

gewend dat (midden)bermen soms tot twee

• eventueel ‘sinusmaaien’ van juni tot half juli;

leren om, waar en wanneer dat maar mogelijk

heeft dit jaar een positieve omslag gegeven. Het

en bomen’ wordt gerespecteerd. Heel logisch, want

keer per maand gemaaid werden. Alles moest

• nooit maaien tussen half maart en eind mei;

is, altijd biodiversiteit als insteek te kiezen. Dat

slootwaterpeil van een aantal verbindingssloten tus-

als je alleen maar bomen laat groeien, zal je op enig

er opgeruimd uitzien, al was het maar om

Sinusmaaien is een slingerende manier van

laatste houdt onder andere in het voorkómen

sen de Schenk en de Veenwatering werd aanzienlijk

moment zien dat kruiden en struiken, door gebrek aan

omwonenden tevreden te houden. Geleidelijk

maaien. Daardoor ontstaan er diverse microkli-

van versnippering, het zeker stellen van ecolo-

verhoogd. Deze sloten, die eerst diep tussen bijna ver-

zonlicht en warmte, zich niet meer ontwikkelen. De

aan is dat beeld gaan kantelen. Bloeiende ber-

maten en dat is goed voor de ontwikkeling van

gische verbindingen en het stimuleren en bor-

ticale oevers lagen, maken nu weer deel uit van een

biodiversiteit zal dan afnemen.

men zijn de nieuwe trend en slechts een keer

een grote variatie aan insecten.

gen van een kwalitatief hoogwaardige groen-

glooiend en vochtig weidelandschap.

Dat inzicht is inmiddels bij veel beheerders doorge-

per jaar gaat de maaibalk er overheen waarna

In principe zouden slootoevers vanaf de sloot-

blauwe dooradering.

En zie, het aantal broedparen van de kievit steeg van

drongen. Reden waarom er steeds meer open plekken

het maaisel wordt afgevoerd. Gemeentes gaan

rand 1 ½ à 2 meter ongemaaid moeten blijven.

Aan de politiek mag gevraagd worden eindelijk

een schamele twee in 2019 naar 18 in 2020. Minstens

in bosgebieden worden uitgekapt. Dat lijkt radicaal,

namelijk bij het opstellen van de maaibestek-

De dan ontstane bufferzones zijn van essentieel

eens af te stappen van het gedachtengoed dat

zo belangrijk is dat de grutto er na twee jaar afwe-

maar bedenk dan wel dat die open plekken na een

ken steeds meer rekening houden met het

belang als leefgebied voor vlinders, libellen en

herstel van een groene en duurzame wereld

zigheid als broedvogel terugkeerde. Drassige oevers

paar jaar, mede door instraling van de zon en een

belang van bloeiende bermen voor bijen, hom-

andere insecten. Daar komen dan ook weer tal

alleen maar geld kost.

en insecten, dat is waar weidevogels van houden. Dat

ander microklimaat, weer voorzien zijn van struiken en

mels, vlinders en andere insecten. Dat heet

van vogelsoorten op af. Voor zowel bermen als

deze ingreep in het eerste jaar al zichtbare resultaten

jonge opslag. In combinatie met nog aanwezige open

ecologisch maaibeheer. Punt van aandacht is

slootranden geldt: klepelen (dat is verpulveren

Want ondanks alle succesjes: het is nog steeds

oplevert, geeft hoop voor de toekomst.

plekken ontstaat er zo een eldorado voor insecten en

dat iedere insectensoort zijn eigen specifieke

van gras en kruid) is uit den boze.

twee voor twaalf voor de natuuru

Bloeiend bermbeheer

Tot enkele jaren geleden waren we eraan
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Ik heb u hiermee enkele kleinschalige voor-

maart, liefst in september (in ieder geval

één grote.

na de zaadzetting van planten).

De AVN zal de plaatselijke beheerders stimu-
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Actualiteiten portefeuillehouders

27 broedvogelsoorten en 145 neste

ord
p Bestemmingsplan Westmade No

A

Beroe

fgelopen voorjaar heeft onze voge
ldeskundige Adri Remeeus een broe
dvogelinventarisatie
gedaan rondom het sportpak van
Cartouche in Leidschendam. Tussen
med
io maart en medio
juli heeft hij in dit areaal 27 verschille
nde vogelsoorten met in totaal 145
territoria waargenomen.
Een territorium wordt vastgesteld
aan de hand van de zangposten van
de vogels. Na invoering van
de gegevens van tien bezoeken prod
uceert een computerprogramma van
Sovon per soort een stippenkaart waarop vrij nauwkeurig
de nestplaatsen in beeld worden
gebracht. Deze inventarisatie
heeft de AVN laten uitvoeren om
de natuurwaarde van het terrein
in beeld te brengen. Cartouche
wil uitbreiden en heeft een projecton
twikkelaar in de arm genomen die
naast nieuwe sportvelden
ook woningbouw zal realiseren. Dat
mag niet ten kostte gaan van broe
dgebieden. Aan de hand
van de stippenkaarten maakt de
AVN een advies voor zowel de ontw
ikkelaar als de gemeente
Leidschendam-Voorburg om aan te
geven waar wel en waar niet gebo
uwd kan wordenu

epschrift voor de Raad van State,
r toevlucht tot het maken van een bero
Nog maar zelden zoekt de AVN haa
de gemeente Westland zagen we
emmingsplan Westmade Noord van
maar voor de procedure van het Best
n.

ons genoodzaakt om dat toch te doe

ldige procedure
haar zorgen geuit over de onzorgvu
een zienswijze en een inspraaktekst
grensgebied
fgelopen jaar heeft de AVN reeds in
het
in
al enkele duizenden woningen
gaat om een bouwopgaaf van in tota
Het
.
plan
ings
emm
best
dit
om
de conserond
gemaakt moeten worden waarin
zulke aantallen zou een Plan-MER
Voor
.
Haag
Den
en
tland
Wes
en
van de gemeent
n immers vlak naast het
werkt. De nieuwbouwwijken ligge
ersstromen duidelijk worden uitge
quenties van woningbouw en verke
kwetsbaar en reeds
zeer
tat ‘kalkarm grijs duin’ is hier
veld-Kapittelduinen. Vooral de habi
kwetsbare Natura 2000-gebied Solle
r andere vanuit de
met voornamelijk stikstof die onde
g. Dat komt door de overbelasting
udin
ndho
insta
van
t
staa
straks
ge
mati
in zeer
verkeersstromen van de woonwijken
De stikstof-uitstoot die de nieuwe
t.
daal
neer
ed
gebi
het
op
strie
Rotterdamse indu
tland de bouwplannen in kleine
te omzeilen heeft de gemeente Wes
-MER
Plan
zo’n
Om
bij.
dus
daar
zullen produceren komt
ge tuinbouwbedrijven hoog ingezet.
en van de uitstoot van de voormali
stukken opgedeeld en de kengetall

A

weg in Monster
Een groep bewoners van de Haag

n dat
van die kengetallen om aan te tone
laat nu een herberekening maken
ent
mt. De AVN heeft de verweren omtr
de stikstofbalans niet op nul uitko
de
in
’
duin
‘grijs
tat
habi
de
de kwaliteit van
e
eent
gem
de
van
Nota van Beantwoording
vond
en
Westland tegen het licht gehouden
nu graag
enkele tegenstrijdigheden die we
Voorlopig
aan de Raad van State voorleggen.
hoogste
de
en
ging
is het gissen welke afwe
ouw is
ingb
bestuursrechter zal maken. De won
t uitgevoerd
een noodzakelijk gegeven en word
telwet. De
als onderdeel van de Crisis- en Hers
herstel
het
en
instandhoudingsdoelstelling
er als
echt
t
van de Natura 2000-habitat word
de Europese
zeer belangrijk afgedwongen door
naast zich
aar
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niet
ter
Unie. Dat kan de rech
neerleggenu
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Het beroep is na te lezen op: www.avn.nl/zienswijzen

n bij Cartouche

gse Bosjes

Vervuilend aggregaat in Schevenin

t opgeslagen, staat al
Jacobsweg waar gekapt hout word
p de plek in het bos aan de Aletta
wolken uitlaatgasat te draaien dat 24 uur per dag dikke
sinds vorig jaar een dieselaggrega
stroom te voorzien. Deze
daar om een tijdelijke zendmast van
sen uitspuwt. Het aggregaat staat
zendmast niet gewoon
en we vragen ons af waarom deze
situatie duurt nu al ruim een jaar
riciteitsvoorziening van de stad.
aangesloten kan worden op de elect
d bij de Omgevingsdienst
november al een klacht ingedien
De AVN heeft hierover vorig jaar
s verlopen dus we vinden
deze tijdelijke installatie is inmiddel
Haaglanden. De vergunning voor
reactie gekomen van de
t worden gezet. Inmiddels is er een
dat de vervuiling per direct stop moe
id van de situatie, maar
is zich bewust van de ongewensthe
Omgevingsdienst. Ook de overheid
om aansluiting op het
steringen moeten worden gedaan
legt uit dat op deze plek grote inve
t hier kan blijven staan
duidelijk is of deze tijdelijke zendmas
lichtnet te organiseren. Zolang niet
appelijk belang voor de digitale
. De zendmast heeft een maatsch
is het aggregaat een noodoplossing
g zo snel mogelijk op te lossenu
haast achter de zaak om de vervuilin
verbindingen in de stad. Men zet nu

O
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meer voordelen van bomen. Ze leggen het broeikasgas CO2 vast en vangen fijnstof af. Een gemiddelde
volwassen boom in de stad kan 200-400 liter water
in de kroon vasthouden en vermindert zo wateroverlast. Maar bovenal leveren bomen voedsel, leefruimte

van bouwblokken gemakkelijk een kapvergunning kregen omdat de boom

En... wetenschappelijk onderzoek toont aan dat onze

teveel schaduw gaf. Daar kijken we tegenwoordig anders tegenaan.

Behoud en aanplant van bomen

Onderzoekers constateren echter ook dat een straatboom gemiddeld maar 35 jaar in een stad staat voor

Het stedelijk hitte-eiland effect, temperatuur verschil met omliggende landelijke gebieden www.atlasleefomgeving.nl

Door: Caroline de Jong

Volgens onderzoek van TNO
heeft Den Haag het sterkste
hitte-eiland effect van alle
Nederlandse steden.
En met de klimaatverandering wordt het nog warmer.
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O

en Aletta de Ruiter

p de kaart in de atlas van de leefomgeving kun je het zien, het centrum
van Den Haag ligt er roodgloeiend bij. Maar de Scheveningse Bosjes en
het Haagse Bos kleuren blauw. Dus wie verkoeling zoekt, kan daarheen!

Maar dat is natuurlijk niet genoeg. Het gemeentebestuur heeft aan de TU Delft

Tot voor kort gebeurde het regelmatig dat grote bomen op binnenterreinen

en bescherming aan dieren, mossen en korstmossen.
gezondheid baat heeft bij groen.

De bomen en het
bos zijn cool

Boom in de achtertuin

H

et is vooral de gewone esdoorn en her en der gedund. Jaarrond maken 35
(Acer pseudoplatanus) die mak- vogelsoorten gebruik van zijn beschutting

kelijk en snel groeit op binnenter- en het voedsel (insecten) dat in alle hoeken

hij weer wordt gekapt. Onvermijdelijke oorzaken van

reinen. Hij groeit spontaan op uit verdwaald en kieren van stam en takken te vinden is.

dit korte leven zijn: plantenziektes, nieuwe riolering,

zaad, is bestand tegen donkere plekken en In de top bouwde een eksterpaar een nest

nieuwe kades en bouwprojecten. Maar een estheti-

arme grond en wordt na een 25-tal groei- en bracht er al verschillende jaren hun

sche herinrichting van een plein is geen goede reden

jaren makkelijk 30 meter hoog en vormt kroost groot. Vanaf juli hangt hij vol met

om gezonde bomen te kappen. Zo moesten de AVN en

dan een reusachtige kroon. In tuinen onder trossen goudgeel zaad dat in de herfst

burgers vorig jaar in actie komen om twee 80 jaar oude

zo’n boom groeien de schaduwplanten samen met het blad massaal op de tuinbo-

Krimlindes tegenover Paleis Noordeinde te redden.

beter dan de zonaanbidders. In het verleden dem valt en probeert te kiemen. Dat geeft
hoefde de eigenaar niet veel bewijs aan te wel wat overlast maar een beetje tuinman/

“Een esthetische herinrichting
is geen reden om gezonde
bomen te kappen.”

gevraagd wat eraan te doen is. Die publiceerde in 2018 het rapport ‘Haagse hitte’.

voeren om zo’n grote boom te laten kappen vrouw gaat in het voorjaar een paar keer
vanwege schaduwoverlast.

Met andere ogen kijken

rond om al die kleine kiempjes op te trekken. En het blad geeft prima compost.

Maar wie met andere ogen naar zo’n boom Klimaatbestendiger

kijkt, ziet dat er gedurende het gehele jaar Het zijn juist de positieve waarden van
heel veel leven in en rond de kruin floreert. zo’n achtertuinboom waar we graag aan-

Daarin wordt aanbevolen om verharding terug te dringen en binnenterreinen te

Bomen moeten gezond oud kunnen worden. Volwas-

En bovendien zorgt die kruin tijdens hitte- dacht voor vragen. Binnen het beleid van de

vergroenen. Daarmee is ook de AVN aan de slag gegaan. In vorige Haagwindes rap-

sen bomen hebben immers een veel groter verkoelend

golven voor koelte en een beter vochtkli- gemeente Den Haag blijft dat onderbelicht.

porteerden we over ons project in de Rivierenbuurt. Daar is een begin mee gemaakt

effect dan pas geplante bomen. Dit vereist een juiste

maat in de achtertuinen. Daar verschroeien Bij kapaanvragen worden bomen beoordeeld

maar verdere uitvoering wacht op groen licht van de nieuwe wethouder.

standplaats voor elke soort boom en voldoende groei-

de planten niet, droogt de bodem niet uit en op: soort, gezondheid, monumentale status

ruimte. Ook is het belangrijk om voor een spreiding

kun je aangenaam buiten zitten onder een en overlast. Er is geen vraag of de boom ook

van boomsoorten te zorgen. Dit is niet alleen goed

natuurlijke parasol.

Recent schreef de Universiteit van Wageningen (WUR) dat een gunstig verkoelend

voor de biodiversiteit, maar verlaagt tevens de risico’s

In de tuin achter mijn huis staat ook zo’n sen van zo’n aanvraagformulier is niet mak-

effect vooral wordt veroorzaakt door de schaduw van grote bomen. Het geme-

op ziekten en plagen. Gelukkig staat dit beleid ook in

gigant. Stevig verankerd en hij torent ruim kelijk maar we gaan er toch op aandringen.

ten verschil tussen zon en schaduw (op koele plekken, onder bomen) is op een

de nieuwe Bomennota van de gemeente Den Haag die

boven de daken uit. Te groot? Welnee, hij Grote achtertuinbomen maken onze leefom-

hete dag qua gevoelstemperatuur gemiddeld 14˚C. De WUR-website noemt nog

binnenkort het licht zietu

wordt elke vijf jaar deskundig opgekroond geving immers klimaatbestendigeru

Het bos en de bomen
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een positieve klimaatfunctie heeft. Aanpas-
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Bomen van de Mient

Op de hoek van Appelstraat en Mient
staat een prachtige gezonde iep (Ulmus
‘Den Haag’ ) die behouden kan blijven

Tussen de Laan van Eik en Duinen en de kruising Thorbeckelaan is voor de
Mient een herinrichting ontwikkeld met grote invloed op de groene omge-

Tekst en foto’s: Bas Steenks,

ving. Belangrijkste aanleiding is de rioolvervanging maar tegelijk probeert de

boomdeskundige AVN

opdruk van de verharding van zowel trottoir als fiets-

sen de huizen en de bomen. Om

pad. Juist aan die zijde ligt onder het trottoir de riolering

die oude riolering te verwijderen,

die vervangen moet worden. De nieuwe riolering komt

moeten de resterende iepen in

agressieve zwammen. Als hier nieuwe parkeerplaat-

in het midden van de weg te liggen. De gemeente is

ieder geval worden gekapt. Maar

sen moeten worden aangelegd dan is het logisch dat

verplicht om oude riolering te verwijderen ook al kan dit

de gemeente laat, bij wijze van

bij deze negatieve omstandigheden gekozen wordt

ten koste gaan van bomen. Alleen in bijzondere gevallen

uitzondering, een tiental waar-

voor kap en vervanging. Bij herplant worden grotere

wordt hiervan afgeweken.

devolle iepen staan door de oude

gemeente een oplossing te zoeken voor het grote gebrek aan parkeerplaatsen
in de buurt. Verder spelen problemen in het bomenbestand een rol. De Mient
is een fraaie groene laan maar bij controle van de bomen bleken er nogal wat
mankementen aanwezig die op korte of langere termijn echte problemen
gaan vormen.

Wortelopdruk geeft gevaarlijke situaties
voor voetgangers en verkeer.

plantgaten met goede grond aangebracht waarin de

A

kunnen ontwikkelen. In de nieuwe situatie worden de

Zwamaantasting

riolering niet te verwijderen. Deze
staan met name nabij de kruising

In het volgende deel van de Mient, tussen Kornoelje-

Appelstraat-Albardastraat / Thor-

l jarenlang maak ik graag gebruik van de fiets-

bomen dan zodanig geplant, dat tussen twee bomen

straat en Thorbeckelaan, staan voornamelijk iepen van

beckelaan. Op het deel Appelstraat

route langs de fraaie groene Mient. Als boom-

drie parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Dat is er nu

verschillende leeftijden. Uit fotomateriaal werd dui-

van Mient tot Thorbeckelaan staat

deskundige ben ik altijd geïnteresseerd in

maar één. Aan de zijde van ‘Oud Eik en Duinen’ ligt

delijk dat ook deze iepen begin jaren tachtig zijn aan-

in het midden van de weg een rij

bomen en langs de Mient constateerde ik al een aantal

nu tussen trottoir en hek van de begraafplaats een

geplant. Voor het grootste deel is dit de zuilvormige

van 6 iepen Ulmus ‘Den Haag’. Deze

jaren gebreken en toenemende problemen. Langs het

rommelige groenstrook van ca. 4 meter breedte. Die

monumentaaliep (Ulmus minor ‘Sarniensis’). Helaas

bomen zijn gezond en van een bijzondere soort. Maar

deel aan de kant van de begraafplaats staan in een

strook wordt straks opgewaardeerd tot ecologische

zijn hier de afgelopen 15 jaar al veel iepen uitgevallen

rond de bomen wordt wel een groenstrook gereali-

parkeerstrook valse acacia’s (Robinia pseudo-acacia).

zone waarin bomen worden bijgeplant ter compen-

door zwamaantastingen. In de meeste gevallen was

seerd waarin ze een optimale groeigelegenheid krij-

Deze zijn begin jaren tachtig van de vorige eeuw aan-

satie van gekapte bomen langs de straat. Die vormen

de dikrandtonderzwam de boosdoener en in een enkel

gen. Bovendien staat op de hoek Mient /Appelstraat

geplant en hebben een redelijke conditie. Bij deze

dan een ecologische groene cluster met de aanwezige

geval betrof het de reuzenzwam. Een aantal iepen is

een van de mooiste iepen van het hele Mientproject,

van een infrastructurele herinrichting

bomen heeft zich echter een tweetal problemen ont-

volwassen bomen op de begraafplaats.

door deze zwamaantasting omgevallen of afgebro-

die gelukkig ook behouden kan blijven, te weten een

ken terwijl een deel van de zieke iepen al preventief

Haagse iep met een grote vitaliteit en groeikracht.

zoveel bomen tegelijk moeten worden

is gekapt om risico en schade te voorkomen. Ruim

Voor het hele project ‘Herinrichting Mient’ moeten in

Behalve de valse acacia’s staan vanaf de Laan van Eik en

70 % van de oorspronkelijke iepen in dit deel van de

totaal 156 bomen worden verwijderd waarvan er 16

dat de gemeente alles in het werk heeft

zijn er al 15 omgewaaid; dit is 30 % van het totale

Duinen tot de Kornoeljestraat nog twee rijen bomen. In

Mient is inmiddels gekapt en vervangen door andere

kunnen worden behouden door verplanting. De kap

bestand. De uitgevallen bomen zijn nooit vervangen

de middenberm met groenstrook voornamelijk essen

soorten iepen, b.v. de zuilvormige iep Ulmus ‘Lobel’. De

is noodzakelijk voor verplichte sanering van de oude

gesteld om het groene imago van de

door nieuwe bomen en dat is herkenbaar aan de gaten

en enkele iepen waarvan de meeste een matige tot

komende jaren zullen zeker nog meer iepen worden

riolering, herinrichting van het straatprofiel en beheer,

in de bomenrij. De verwachting is dat er de komende

slechte vitaliteit hebben. Die bomen moeten worden

aangetast, dus de keus om nu alle iepen te kappen en

veiligheid, onderhoud en opdruk verharding. Het is

komst zelfs te verbeteren. AVN-boom-

tijd nog meer zullen kantelen. Daarnaast veroorzaken

gekapt voor de profielwijziging van de weg. Op dit-

vervangen is logisch.

duidelijk dat dit ten koste gaat van vele bomen, maar

de wortels veel opdruk van de verharding waardoor

zelfde deel van de Mient staan in het trottoir langs de

deskundige Bas Steenks geeft hiernaast

er veel overlast ontstaat. Verder zijn heel recentelijk

sportvelden en huizen ook essen met eenzelfde matige

enkele exemplaren aangetroffen met aantasting door

kwaliteit. Bovendien veroorzaken veel bomen ernstige

wikkeld die behoud heel moeilijk maken. De ontwikkeling van de kluit is heel beperkt waardoor deze valse
acacia’s instabiel zijn. Van de 43 geplante exemplaren

16

nieuwe bomen voor de toekomst een stabiele kluit

Vervanging riolering

Behoud van waardevolle iepen

Aan beide zijden van de Mient ligt de riolering tus-
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ik ben er ook van overtuigd dat deze keuze voor de toekomst de beste oplossing vormt om een fraaie groene
laan met gezonde bomen te behoudenu

Samen bezorgd over bomen
Net als de omwonenden van de Mient
betreurt de AVN het dat er ten behoeve

gekapt. We zijn er echter van overtuigd

Mient veilig te stellen en voor de toe-

uitleg over het hoe en waarom van de
oorzaken. Het Bestuur AVN

17

Historie
Door: Joost S. Gieskes
hun erf begraven en een grafsteen plaatsen. Dat deed
freule Daisy dus ook. Zo bleven de dieren in liefdevolle herinnering en was het een plek om met vrienden en familie
tijdens visites langs te lopen.

Verschansen

De hondjes van de freule
is reeds veel geschreven en zeker ook over de
periode dat de familie Van Brienen eigenaar
was van deze buitenplaats. Marguerite Mary
baronesse Van Brienen was de laatste van
deze tak (1871-1939). Dit artikel beperkt zich
tot de lange reeks honden van de baronesse
– freule Daisy – die allemaal een graf met zerk
kregen in haar riante achtertuin.
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spronkelijk rechtop en in carrévorm. Het verhaal gaat dat
tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen Clingendael het
hoofdkwartier van Seyss-Inquart huisvestte, de bezetter

A

heeft gerangschikt. De reden zou zijn dat men bang was

chter het landhuis Clingendael staat een zilver-

dat de vijand (de Nederlanders) zich achter de zerken zou

linde (Tilia tomentosa) met aan de voet 14 hon-

kunnen verschansen. Een ander verhaal doet de ronde dat

dengrafjes met liggende zerkjes. De freule hield

de vrouw van Seyss-Inquart, frau Gertrud Maschka, ver-

hondjes van verschillende rassen waaronder spaniëls,

drietig werd van dit in het oog springende dierenkerkhof.

pekinezen en een enkele waakhond. Volgens een ken-

Hoe het ook zij, sinds WOII is de herinnering aan de hond-

nis van de freule, mevrouw Catherine Wilkens, waren er

jes gebleven in horizontale vorm. De gemeente Den Haag

buiten de genoemde 16 dieren nog twee hondjes, Taky en
Switch, maar daar zijn geen grafjes van gevonden. Eén
zerk is bijna geheel onleesbaar op de naam Puff na.

In 1930 brachten de Amerikaanse gezant en de commandant van de
kruiser ‘New Orleans’ een bezoek aan Clingendael en ook aan de grafjes.

de graven heeft geruimd en de zerkjes plat onder de linde
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Over de historie van het landgoed Clingendael

Blijkens een foto uit 1930 stonden de grafsteentjes oor-

Da

isy m
et

en
vriendin

e
tw

e
eP

heeft de zerkjes, sinds Clingendael gemeentelijk bezit is,
keurig verzorgd en in een kader van kleine klinkertjes gevat.
Gezien de kwetsbaarheid van de stenen zou het echter een
goede zaak zijn als er rondom deze herinneringsplaats een

Het is niet ongebruikelijk dat eigenaren van buitenplaat-

klein hekje komt te staan met een bordje dat verwijst naar

sen hun huisdieren, vooral honden maar ook paarden, op

de oorsprong van de geschiedenisu
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De grafzerkjes op chronologie van de overlijdensdatum v.l.n.r.
•
Dushka Faithful but short lived friend. Born 11th Jan.1893. Died 19th Oct. 1893
•
Mike Born 1891. Died 24th juli 1896
•
Lassie 1898-1907
•
Bunco 1891-1907.
•
My faithful guardians. Watch (1904-1916), Monty (1909-1915 )
•
To my Peter Ever faithful. Born 1897, died 9th January 1910
•
My ever loyal little friends Chang (1912-1920) ; Fury (1910-1920)
•
My beautiful playful Sonnie Killed by a motor 30.7.1921
•
Miss Wu My devoted friend. From April 1916 to November 13th. 1929
•
Furfut Such a darling peke. 1921-1932
•
My beloved San 1921-1932
•
Togo 1921-1935. Heard nothing, saw nothing, knew everything.
•
Little Billy 1926- 1937
•
Puff (onleesbare tekst door beschadiging steen)
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De Wollemi pine

(Wollemia nobilis)

Waarschijnlijk de mooiste conifeer op aarde

Door: Jaap van Loenen

van Sydney en New South wales National Park werd

De Araucaria familie, waar hij deel van uitmaakt, moet

voorts het Wollemi pine recovery plan opgesteld.

al veel langer bestaan. Gedacht wordt aan 200 miljoen

Teneinde de plant voor uitsterven te behoeden was

zo’n nationaal park. In het noorden bevindt zich een

jaar. Dit zal veel eerdere theorieën over het bestaan

het van belang hem voor het grote publiek beschik-

een heel belangrijke boom. Er is slechts één plekje op aarde waar

beschermde wildernis genaamd ‘Wollemi National

van planten op onze aarde wel om zeep geholpen heb-

baar te stellen. Dit ging zo ver dat in 2006 de Aus-

hij van nature voorkomt en waar hij pas in 1994 werd ontdekt.

Park’. De naam Wollemia komt uit de Aboriginaltaal

ben. Hoe dit alles ook zij, de ontdekking van de Wol-

tralische ambassadeur persoonlijk twee exemplaren

en betekent: “Let op, kijk om je heen”. Dit gebied strekt

lemi pine heeft heel wat teweeg gebracht.

kwam overhandigen aan het bestuur van de Hortus

Niet inheems en ook niet Europees, maar de Wollemi pine is wel

zich ver naar het noorden uit, is 5.017 vierkante kilometer groot en werd in het jaar 2000 geplaatst op de

D

Bushwalk

e wereldwijde bevolkingsgroei die in de
vorige eeuw explodeerde en die nog steeds
onverminderd voortduurt, gaat ten koste

Wereld Erfgoed Lijst, waarvoor strenge regels gelden.

Naamgeving en habitus

Voor de botanische naam gebruikte men de vindplaats
met als achtervoegsel de naam van de ontdekker.
Dit werd: ‘Wollemia nobilis’. Het Engelstalige pine is

botanicus in Leiden. Dat gebeurde ook in België en
zeer waarschijnlijk in meerdere landen met een voor
de boom geschikt klimaat.

Verspreiding

In dit vaak moeilijk begaanbare gebied maakte ene

misleidend want er is geen enkel verband met het

van veel natuur. In grote gebieden op aarde zijn de

David Noble met een paar vrienden in 1994 een trek-

geslacht pinus.

thans in diverse bomentuinen te vinden. Op internet

ecologische systemen geheel verdwenen en de daarbij

tocht, bushwalk zoals dat in Australië wordt genoemd.

In het wild is de boom meestal meerstammig. Hij is

staat een foto van een mooi exemplaar in Kew Gar-

behorende plantensoorten, dieren en insecten uitge-

Hij kwam langs een groepje bomen dat meteen zijn

éénhuizig en produceert zowel mannelijke als vrouwe-

dens in Londen. Ook in het Pinetum Kalmthout (België)

storven. De gevolgen zijn niet te overzien.

aandacht trok. Bekend met de natuur aldaar zag hij

lijk kegels. Die kegels ontstaan aan het eind van hori-

is de plant vertegenwoordigd. Hij is zelfs al in de han-

Voor veel landen was dit aanleiding om plaatsen waar

een bijzondere groeivorm en een aparte stand van de

zontale zijtakken die ongeveer 8 jaar oud moeten zijn.

del verkrijgbaar hoewel nogal prijzig. Niettemin zou

nog veel natuur voorkomt de status van nationaal park

naalden. Hij herkende ze niet en nam voor de zeker-

Als de kegels rijp zijn of afgevallen, breekt de tak bij de

het een goede zaak zijn als hij als lid van de Araucaria-

toe te kennen. Daar is menselijk handelen niet geheel

heid een afgevallen twijg mee. Dat kon toen nog.

stam af waarna op dezelfde plaats weer een nieuwe

familie ooit in onze tuinen een plaats kreeg. Naast of

uitgesloten maar wel gelimiteerd. Daarnaast bestaan

Teruggekomen toonde hij het aan dendrologen die

wordt gevormd. De mannelijke kegels lijken op de

in plaats van de slangenden (Araucaria araucana). De

er sinds kort beschermde gebieden waar men de ont-

hij kende. Die wisten er ook geen raad mee en op een

bekende sparappels en hebben ook die kleur. Ze zijn

laatste lijkt mij niet de mooiste creatie van moeder

wikkeling zijn gang laat gaan en waar elke aantas-

zeker moment moesten ze constateren dat het hier om

alleen wat kleiner, ongeveer 10 cm lang en 2 cm dik. De

natuur en de Wollemi pine is dat daarentegen wel,

ting streng verboden is. Ze worden van groot belang

een tot dan toe onbekende boomsoort ging. Onder-

vrouwelijke zijn meer bolvormig, wat groter en groen.

maar, over smaak valt niet te twistenu

geacht omdat daar genetisch materiaal bewaard blijft

zoek van ter plekke gevonden fossiel stuifmeel heeft

dat elders op aarde verdwenen is of dreigt te verdwij-

inmiddels veel aan het licht gebracht. Men gaat er

nen.

thans van uit dat de Wollemi pine de laatst overgeble-

Bleu Mountains

De ‘Blue Mountains’ In New South Wales (Australië) is

20

Reden om hem een levend fossiel of relict te noemen.

De Wollemi pine blijkt gemakkelijk te stekken en is

Foto bovenrand:
Vrouwelijke kegels (groen)
Uitsnede boven:
Mannelijke kegels (bruin)
Foto onder:
Jonge Wollemi in Port Logan (Schotland)
		
(foto: Mary Beuk)

Wollemi pine recovery plan

In Australië zag men meteen het belang in van de

ven soort is van het geslacht Dillwynites dat 91 miljoen

nieuw ontdekte boom. Om hem te beschermen tegen

jaar geleden al bestond. Recent zijn vondsten gedaan

ziekten en verzamelaars wordt de vindplaats zo veel

van 2 miljoen jaar oud stuifmeel van de Wollemi.

mogelijk geheim gehouden. Door de Botanic garden
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Bronnen:
Familie in Australië, internet en een
bushwalk in de Blue Mountains.
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Van het bestuur

Contactgegevens
Portefeuillehouders AVN

ALV op zaterdag 10 oktober 2020

Contributie en eventuele extra gift

O

D

p zaterdag 10 oktober aanstaande houdt de AVN haar
uitgestelde Algemene Ledenvergadering (mits de dan

ankzij u, als lid, kan de AVN haar doelstellingen bereiken. Wij realiseren
ons dat het voor veel mensen – ondanks dat we de contributie laag

geldende Corona maatregelen dit toelaten, houdt u daarom

houden – toch jaarlijks weer een behoorlijk bedrag kan zijn, zeker als uw

de website van de AVN in de gaten; www.avn.nl).

hart op de goede natuurplek zit en u meerdere organisaties wilt steunen. De

Ook deze keer op dezelfde plek als voorgaande jaren:

contributiebetaling die u nu doet, ziet de belastingdienst als een gewone

Bergkerk

gift en dat houdt volgens de belastingdienst in: een gift die u maar 1 keer

Daal en Bergselaan 50

doet. Of een gift die u wel jaarlijks doet, maar niet in een overeenkomst hebt

Den Haag

vastgelegd. Steunt u meerdere goede doelen en hebben deze doelen het

Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar. De vergadering begint

ANBI–keurmerk, dan is het wellicht te overwegen om hier een periodieke

om 10.30 uur en duurt tot 12.30 uur. Traditioneel nodigen we u

gift van te maken.

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”.

Wat houdt dit in?

Uw gift is een periodieke gift als u aan deze 3 voorwaarden voldoet:
•

Opgeven:

U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging.
U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren

U bent van harte uitgenodigd om mee te discussiëren over

betaalt.

de onderwerpen die in het jaarverslag aan de orde komen. In

•

U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.

verband met de lunch en de anderhalve meter-verplichting is

•

U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld na 5

het noodzakelijk dat u zich van tevoren opgeeft. Zolang we
met steeds wisselende Corona-maatregelen te maken hebben,
kunnen wij namelijk niet zeker weten wat het maximaal aantal mensen is dat wij mogen ontvangen.

jaar of als u overlijdt.

Wat is het voordeel?

Meestal is de hoogte van het bedrag dat u jaarlijks aan giften betaalt te

Mailen naar: info@avn.nl of bellen: 070-33.88.100 (graag

laag om aan de drempel voor aftrek bij de jaarlijkse belastingaangifte te

inspreken op voicemail) Vermeld uw naam en adres en het

voldoen. Met een periodieke gift maakt het niet uit hoe hoog uw jaarlijks

aantal personen.

bedrag aan giften is: aftrek is altijd mogelijk.

Jaarverslag:

Wat moet u hiervoor doen?

www.avn.nl/jaarverslagen

belastingdienst (zoek op periodieke gift). Op de site van de belastingdienst

Ter vergadering zijn de stukken ook aanwezigu

treft u nog meer informatie aan. Uiteraard kunt u de formulieren ook bij

De agenda en het jaarverslag vindt u op:

Een formulier invullen. Deze kunt u downloaden via de site van de AVN of de

Aletta de Ruiter

Bewonersprojecten / Rijswijk a.i.

Arnim van Oorschot

Leijenburg e.o.

Jaap van Loenen

Duinoord

Caroline de Jong-Boon

Westbroekpark, Scheveningse Bosjes

Joost Gieskes

Benoordenhout

Jos Verhoeff

Kijkduin, Scheveningen haven, Meijendel

Frederike Bloemers

Projectondersteuning

André Smit

Westduinpark, Meer en Bos e.o.
Zoetermeer, Buytenpark

Leon van den Berg
Marian Langeveld

Loosduinen

Jeannine Engels

Kustgebied Zuid Den Haag

Adri Remeeus

Wassenaar, Mariahoeve

Bas Steenks

Coördinator Bomen

Cor van Gaans

Uithof

Reinder de Boer

Verversingskanaal e.o.

Tim den Outer

Scheveningen Noord

Helpt u ons aan een nieuw lid?

Bestuur AVN
Voorzitter:

Dick Ooms

Ja,

Caroline de Jong-Boon

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

Aletta de Ruiter

Voornaam:..........................................................................................

Vicevoorzitter:
Secretaris:

Penningmeester

Naam:..................................................................................................

Caroline Boonstra
Lid:
Els Fischer

Adres:.....................................................................................................
Postcode/plaats:..................................................................................
Emailadres:...........................................................................................

Adri Remeeus
Jos Verhoeff

Opgeven via www.avn.nl/ondersteuning
Of opsturen naar: AVN, Badhuisstraat 175, 2584
HH Den Haag (denk aan de postzegel)

Tim den Outer
Ledenadministratie
Peter Huisman
Kantoor:

070 - 33 88 100

Badhuisstraat 175, 2584 HH D-H

U kunt ook eenmalig doneren via www.avn.nl/donatie

de penningmeester opvragenu

Deze uitgave wordt met een financiële bijdrage gesponsord door Quantes Grafimedia, Rijswijk
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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.

