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Papier is geduldig

Vorig jaar verscheen de nieuwe groenbeleidsnota Stadsnatuur van de gemeente Den Haag. Als natuurbeschermers zijn we over het algemeen erg gelukkig met de nota.
De intenties van de gemeente met de natuur in en om
de stad staan er prima in verwoord. Maar ja, "De weg
naar de hel is geplaveid met goede voornemens" ...
De inkt van de nota was bij wijze van spreken nog niet
droog, of we zagen al plannen langskomen om te bouwen in
een ecologische verbindingszone. De geplande nieuwbouw
bij de kop van de Assumburgerweg vormt een barrière voor
een doorgaande ecologische verbinding. We hebben voorgesteld het gebouw - op papier - een stukje te verplaatsen,
maar tevergeefs! En dat terwijl ecologische verbindingszones volgens de nieuwe nota Stadsnatuur onderdeel zijn
van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur, die "duurzaam in
stand wordt gehouden en versterkt". Papier is geduldig ...
Natuurlijk moeten er in een dynamische en groeiende
stad steeds afwegingen worden gemaakt tussen de belangen van natuur en een groene leefomgeving enerzijds, en het
belang van werken, wonen, verkeer, sport en recreatie anderzijds. Maar de AVN blijft er voor waken dat daarbij de natuur
niet aan het kortste eind trekt.
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Inhoudsopgave
Overigens kunnen recreatie en natuur vaak goed samengaan. Vaak, maar niet altijd. Sommige natuur is zo bijzonder en kwetsbaar dat recreanten op afstand moeten worden
gehouden: wel er op uitkijken en langs lopen, maar niet er
doorheen. Natuur die zo bijzonder is, dat ze de hoogste beschermingsstatus heeft: Natura 2000.
De gemeente weet dat, het staat in de nota Stadsnatuur.
Daarom was het zo onbegrijpelijk dat het gemeentebestuur
had ingestemd met de plannen voor een nieuw fietspad
dwars door Ruygenhoek, een kwetsbaar deel van het Natura
2000-gebied Meijendel, vlak bij de stadsrand. Gelukkig was
vrijwel de gehele gemeenteraad dat met ons eens, en is het
plan van tafel. We hopen dat de plannen voor nieuwe wandelpaden door dit gebied nu ook de prullenbak in gaan, maar
helemaal gerust zijn we er niet op.
Het toont weer eens aan dat, ondanks goede beleids
intenties en nota’s, de natuur toch aan het kortste eind kan
trekken. Goede voornemens, geduldig papier ... Bijna 100
jaar na de redding van Wapendal is een waakzame AVN nog
steeds van belang.
Ook hierom ben ik blij dat ik twee nieuwe portefeuillehouders kan verwelkomen. Anne Mieke Breedveld en George de
Ceuninck gaan ons team versterken als PH van respectievelijk Voorburg en Bezuidenhout. Ik wens ze daarbij veel succes!
Dick Ooms
voorzitter

17 april ALV
Op zaterdag 17 april 2021 organiseert de AVN de
Algemene Ledenvergadering. Digitaal. Kijk voor
details op pagina 22 van deze Haagwinde.
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Eetbare zwammen
op zieke kastanjes
Bas Steenks
De kastanjebloedingsziekte (KBZ) is in 2002 voor het
eerst in Nederland aangetroffen op de paardenkastanje. Dit was in de Haarlemmermeer. Sindsdien heeft deze
ziekte zich steeds verder verspreid over heel Nederland,
met allerlei kenmerkende effecten en gebreken. In vrijwel dezelfde periode zijn ook de kastanjes in de ons
omringende landen geïnfecteerd. Indertijd was nog niet
bekend wat de oorzaak van deze ernstige ziekte was.
Na uitgebreide onderzoeken is in 2006 ontdekt, dat de
kastanje door een bacterie (Pseudomonas syringae) wordt
aangetast. De mate van aantasting verschilt vaak enorm per
boom. Een veel voorkomend opvallend kenmerk vormt het loslaten
van de bast. Dat kan
over de hele boom zijn,
maar is soms ook heel
beperkt, of helemaal
niet aanwezig. Een ander kenmerkend effect
is het "bloeden" van de
boom. Hierbij loopt door
de schors een oranjekleurige vloeistof. Deze
verdroogt na enige tijd
en kleurt dan helemaal
zwart. Maar de meest
opvallende reactie is
het kwijnende blad,
dat steeds kleiner van
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omvang wordt en gaat verschrompelen. De vitaliteit van de
boom wordt dan steeds minder. Het bijzondere van deze
ziekte is, dat dit aftakelingsproces per boom heel verschillend van tijdsduur is. Soms is een aangetaste kastanje, na
het zichtbaar worden van de eerste symptomen, in 3 à 4 jaar
dood. Maar dit kan ook weleens 10 jaar of nog langer duren.
Dit wisselende gedrag van een aangetaste kastanje wordt
in één boom vertoond door de monumentale kastanje op
de Koekamp. Deze boom werd in 1997 succesvol verplant en
sloeg heel goed aan. Helaas werd de boom even later aangetast door de bacterie, met o.a. de kenmerkende oranje
sapstroom. Maar verder werd geen enkele aftakeling bij de
boom geconstateerd. Deze kastanje van 150 jaar is heel vitaal, heeft een prachtige kroon met blad van 50 cm diameter.
Voor veel mensen is dit de mooiste kastanje van Den Haag.
Fluweelpootje en oesterzwam
Maar de "Koekamp kastanje" moet wel als een uitzondering worden gezien.
De kastanje is doorgaans gevoelig voor agressieve zwammen, zoals de dikrandtonderzwam, reuzenzwam en honingzwam. Deze zwammen waren altijd al actief op kastanjes
voordat de KBZ optrad. Maar nadat de ziekte aanwezig is,
speelt de verzwakte vitaliteit van de betreffende boom een

belangrijke rol in het verloop van
de groei van de zwammen. Deze
nestelen zich bij zieke bomen op
de stamvoet en tasten van daaruit zowel de stam als het wortelgestel aan. Het mag duidelijk
zijn dat dit groot risico veroorzaakt, omdat de kans op stambreuk en windworp heel groot is.
Mijn advies zal in een dergelijk
geval zijn om de boom preventief te kappen.
Sinds de KBZ actief is zijn
nog enkele andere zwammen
in beeld gekomen bij de kastanje. Dit zijn het fluweelpootje
(Flammulina velutipes) en de
oesterzwam (Pleurotus ostreatus). Deze groeien doorgaans op
de stam en zware takken en dan
vooral op wonden en bastscheuren, niet op de stamvoet. Ik
kan mij niet herinneren, dat deze zwammen zijn aangetroffen voordat de KBZ haar intrede deed. We weten dat de oesterzwam eetbaar is. De kleur van deze "wilde" oesterzwam is
grijs en hij is wat taaier dan de gekweekte, maar veel smakelijker. Het fluweelpootje is ook eetbaar en in mijn beleving
heel smakelijk. Deze groeit vaak in bundels of grote clusters.
De hoed van de zwam is geel/oranje van kleur en slijmerig,
terwijl de steel donker van kleur is en wat taai van structuur.
Deze is bovendien erg gezond. Zowel de oesterzwam als het
fluweelpootje verschijnen in het najaar en verdwijnen zodra
er (strengere) vorst optreedt. Deze zwammen zijn nauwelijks nadelig voor de vitaliteit van de kastanje. Tot vorig jaar
is het fluweelpootje en de oesterzwam alleen aangetroffen
op aangetaste kastanjes, maar niet op andere boomsoorten.
Dit jaar werd de oesterzwam ook aangetroffen op een hemelboom en het fluweelpootje op enkele lindes. Wie weet wat
voor verrassingen deze zwammen nog meer voor ons hebben.

Oesterzwammen op een hemelboom

Fluweelpootje op een kastanje. Hier zijn de door de bacterie veroorzaakte
sapstromen zichtbaar; de oranje kleur is al grotendeels tot zwart verkleurd.

Links: De monumentale kastanje op de Koekamp in volle bloei.
Foto Joost Gieskes
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Vogelverhalen
Eksters als overburen
Karin Westenbroek en Adri Remeeus
Sinds maart 2020 werk ik 40 uren per week thuis. Vanaf mijn werkkamer op de eerste etage had ik goed zicht
op de overburen. Een luidruchtig stel, altijd bezig met
onderhoud en verbetering van hun woning.

Nationaal Archief, CC0, via Wikimedia Commons

Pa en ma ekster werkten van ’s ochtends vroeg tot laat in
de middag aan het steeds groter en comfortabeler maken
van hun nest in een sierpeer. Ze communiceerden enorm
met elkaar. Veel aandacht dit jaar kreeg het dak boven het
nest. Dat werd een enorme constructie. Kleinere vogels, zoals
koolmezen en pimpelmezen, kwamen soms nieuwsgierig
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kijken of er wat te halen viel.
De eksters wenden snel aan mijn aanwezigheid. Regelmatig wandelden zij over het muurtje van mijn balkon en keken in mijn werkkamer. Als ik bij warm weer de balkondeur
open had en digitaal aan het vergaderen was, konden mijn
collega’s op de achtergrond pa en ma ekster met elkaar horen kwetteren. De eksters hadden geen probleem met mijn
aanwezigheid. Een paar jaar eerder was dat wel anders: als
er iemand aanwezig was in de werkkamer verdwenen de eksters uit beeld.
Pa en ma stichtten dit jaar een groot gezin. Het aantal jongen heb ik niet kunnen tellen maar het was er vol, druk en
lawaaiig. Naast opvoeding en verzorging van de jongen werd
ook continu onderhoud gepleegd aan het nest. Er bleven takken toegevoegd worden. In de zomer moesten de jongen op
eigen benen staan en werden ze door pa en ma fanatiek weggejaagd. Dat ging soms gepaard met
veel geweld.
Ook nadat de jongen het nest verlaten hadden, bleven pa en ma ermee
bezig. Tot ik op een ochtend zag dat het
nest niet groter werd, maar kleiner. Er
werd niet gebouwd maar afgebroken!
Daarvoor namen pa en ma ruim de tijd.
Het dak was als eerste gedemonteerd.
Tak na tak werd zorgvuldig uit het nest
getrokken en naar een boom verderop in
onze straat gebracht. Daar verrees een
nieuw groot nest.
Ik vraag me nu af of dat vaker voorkomt, dat eksters na een paar jaar verhuizen, en dan ook het oude nest slopen. Is dat misschien omdat ze in onze
nieuwbouwwijk moeilijk aan nestmateriaal kunnen komen? Ik heb het andere
vogels nooit zien doen. Bovendien lijken
er hier steeds meer eksters te komen,
dus steeds meer concurrentie? En wat
is toch de functie van dat dak boven het
nest? Zo’n bekende vogel, en toch nog
zoveel vragen!

Karin Westenbroek

Tsja, slopen en bouwen zijn een normale bezigheid voor
eksters. Mensen klagen wel eens over die luidruchtige
zwart-witte langstaarten. En het zijn er zoveel! Dit laatste
is trouwens een wijdverbreid misverstand. Ik heb wel eens
een boer horen mopperen dat hij wel tien eksternesten op
zijn erf had.
Gelukkig voor hem lijkt dat maar zo. Het mannetje maakt
namelijk zogenaamde speelnesten en daar heeft hij een doel
mee. Je zou het imponeergedrag kunnen noemen. Het vrouwtje bekijkt alles van enige afstand en zij is het die uiteindelijk uit het aanbod een keuze maakt en beslist welk nest
zij veilig genoeg vindt om haar jongen in groot te brengen.
Vroeger was de ekster een vogel die uitsluitend op het platteland voorkwam, maar doordat er daar nogal wat jongen
werden gepakt door de havik legde hij langzaam maar zeker
zijn angst voor mensen af en zocht hij veiligheid in dorpen
en steden. Dat er steeds meer eksters
komen, is daarom een misvatting. Let
maar eens op als u in een buitengebied
loopt; u zult daar vrij weinig eksters
zien.
Een andere reden voor deze ‘volksverhuizing’ is dat in een stad altijd wel
voedsel te vinden is in de vorm van
etensresten en jongen van andere vogels. Daar lijden die andere vogelsoorten overigens niet onder. Een merelpaar
bijvoorbeeld kan in de broedtijd wel drie
legsels grootbrengen en zo’n tien tot
vijftien jongen laten uitvliegen. En daar
zal er af en toe een van worden opgegeten.
Eksters verhuizen regelmatig, net
als de meeste vogels. Daar is een reden
voor. Zij moeten namelijk veilig kunnen
broeden en daarna hun jongen kunnen
grootbrengen. Dekking en vooral de nabije aanwezigheid van voedsel zijn dus
van groot belang. Kort voor de broedtijd
selecteren vogels plekjes die aan die criteria voldoen. Dat herhaalt zich jaar op
jaar.
Ekster uit “de Nederlandsche vogelen” beschreven
Het slopen van nesten is overigens
door Cornelius Nozeman, via Wikimedia Commons

Jachtbuit bij een ekster op een boomstronk, bekend als
“De filosoferende ekster”. Afbeelding uit het Rijksmuseum van Melchior d’Hondecoeter, ca. 1678, via Wikimedia Commons

vrij gebruikelijk in de vogelwereld. Het wordt vooral gezien
bij kraaiachtigen. Ze hebben een nieuwe geschikte plek gevonden en kennelijk is het wel zo makkelijk voor het bouwen
daarvan het oude materiaal te gebruiken.
En dat dak? Eksters zijn slimme vogels; ze hebben geleerd dat open en goed zichtbare grote nesten de aandacht
kunnen trekken van roofdieren als marters en haviken. Kleine zangvogels hebben dat probleem minder; zij verstoppen
hun nesten goed als er veel loof is, maar tijdens herfststormen verwaaien ze meestal.

Adri Remeeus
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Naast de soorten in de steilwandjes zijn er ook soorten die
hun holletjes juist in de grond maken. Neem de harkwesp,
die zijn jong zelfs blijft voeden. Bij het graven met zijn graafpoten werpt hij het zand soms wel 5 centimeter de lucht in.
Steeds sluit hij het hol weer af als hij gaat jagen. Naarmate
het jong groeit, groeit ook de maat van de prooien.

Vijfsterren-insectenhotel

Een wand van zand
vol duinbewoners
Eric Wisse
Veel mensen houden van het duingebied: een afwisselend landschap van grote schoonheid. Dat diezelfde
duinen het leefgebied zijn van ongelofelijk veel organismen begint nu ook door te dringen bij een groter
publiek. Dat daaronder veel insecten zitten blijft daarbij
vaak nog onderbelicht.
Vlinders zijn misschien wel de meest geliefde onder hen.
Opvallende insecten met een mooie verschijningsvorm.
Maar goudwespen zijn ook waanzinnig mooi. Het probleem
met insecten is: ze zijn zo klein. En ze vliegen soms nog weg
ook. Ondertussen wijzen diverse onderzoeken ons op de dramatische afname van vliegende insecten. Een extra reden
deze onmisbare prachtbeestjes voor het voetlicht te blijven
brengen.
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Steilwandjes
In het duingebied bevinden zich op bepaalde plekken zogenoemde steilwandjes. Net onder de rand waar planten de
grond nog stevig vasthouden gaat het zand recht omlaag.
Als je goed kijkt tref je daar allemaal kleine gaatjes in aan.
Deze plekken blijken stuk voor stuk – zeker als ze lekker
in de zon liggen – een vijfsterren-insectenhotel. Zandbijen,
graafwespen, rupsendoders, je treft ze er allemaal. Hier stellen ze hun nageslacht veilig. Onder hen ook unieke, zeldzame soorten, zoals het zilveren fluitje.
Overigens hebben niet alleen insecten baat bij deze plekken, ook zandhagedissen gebruiken zuidhellingen om er
hun eieren uit te laten broeden door de zon, begraven op een
uitgekiende plek in het zand.
Een probleem in onze veel betreden duinen is wel dat de
geboortepiek van deze hagedissen half augustus valt, waardoor deze eieren extra bedreigd worden: juist in de zomer
komen recreanten nogal eens buiten de paden. Op die steilwandjes kun je namelijk vaak lekker zitten. Met je voeten op
de eieren... Een andere bedreiging zijn loslopende honden.
Door het uitgraven van zo’n wand wordt in één klap een insectenhotel vernietigd, waarin vele soorten hun nesten hadden gemaakt.

in de struiken en op de grond zijn nesten. Schuwe vogels als
de houtsnip zoeken er voedsel vanwege de bescherming van
struikgewas.
Tijdens de vogeltrek foerageren grote groepen kramsvogels en koperwieken in het duinstruweel. Die hebben bessen
nodig voor de reis. Als ze daarbij worden verstoord missen ze
niet alleen hun rust en voedsel, maar kost het hen ook extra
energie. Naast het gevaar van een vergraven insectenhotel
kunnen honden ook konijnen, eekhoorns en egels verstoren.
Een confrontatie met de runderen loopt ook niet altijd goed
af.

Vaak treffen we tijdens zonnige duinexcursies ook de bewoners van het hotel aan. Altijd weer is het fascinerend te
zien dat er in feite een heel dorp is ontstaan. Herhaaldelijk
zag ik een spinnendoder slepen met een prooi, met eindeloos geduld, net zolang tot hij in een van de gaatjes verdween. Je kunt er met wat oplettendheid insecten met een
prachtig rood of blauw achterlijf hun plek zien verdedigen.
Het is bijzonder van deelnemers te horen dat ze na een rondleiding toch heel anders naar het gebied zijn gaan kijken.

In deze coronatijd merk je dat veel mensen behoefte hebben aan groene buitenruimte. Het is positief te merken hoe
steeds meer mensen daarbij nieuwe ontdekkingen doen, uit
nieuwsgierigheid en bewondering. Laten we ons als gast gedragen in dat kleine deel dat nog over is van de Haagse duinen, nadat een groot deel al door ons is ontgonnen en voor
onze behoeften is gereserveerd. Want elk organisme heeft er
zijn plek in het geheel.

Buiten de paden
Vooral de laatste jaren is in het Westduinpark merkbaar
dat steeds meer mensen buiten de paden gaan, ook met loslopende honden. Dat heeft een negatief effect op de broedvogelstand. Niet alle vogels broeden hoog in de bomen, ook
3
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1) Spinnendoder
2) Sabelsprinkhanendoder
3) Groefbij
Foto’s Hans van Helden
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De Omgevingswet
en de natuur

In de Omgevingswet worden alle bestaande wetten voor
ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water gebundeld.
Volgens de wetgever geeft deze wet een "basis voor de
samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving".
Natuur maakt hier expliciet deel van uit.

Frederike Bloemers

Wat is de Omgevingswet
Met de Omgevingswet worden 26 wetten, vier algemene
maatregelen van bestuur, één ministeriële regeling en
De meeste mensen hebben al van deze lang verwachte
meer
dan 100 andere regelingen samengevoegd tot één wet.
Omgevingswet gehoord, die per 1 januari 2022 waarVolgens de wetgever komen er minder regels en is er meer
schijnlijk in werking treedt. Waarschijnlijk, want deze
ruimte voor initiatieven. Besluiten worden zoveel mogelijk
wet is al vele malen uitgesteld. Bij het schrijven van dit
door gemeenten genomen, tenzij sprake is van nationaal of
artikel is de invoering onderwerp van discussie in een
provinciaal belang. Uitgangspunten van de wet zijn: vroegtijdige participatie, integrale keuzes, meer flexibiliteit en
zeer kritische Eerste Kamer.
afwegingsruimte,
vertrouwen (omdat het uitgangspunten zijn, worden
Infographic: aandeslagmetdeomgevingswet.nl
er geen aparte regels over
opgesteld). Het Europees
recht is volledig geïntegreerd, dus ook de Natura
2000-regels blijven gehandhaafd. Dit laatste is
van groot belang voor Den
Haag, waar het overgrote
deel van de duingebieden
Natura 2000-gebied is.
Het
omgevingsplan
van een gemeente is de
opvolger van alle huidige
bestemmingsplannen, gebundeld in één plan voor
het hele grondgebied. In
dit plan staan ook verordeningen, zoals de kap
verordening en rijksregels.
Dus het omgevingsplan is
heel breed van opzet. GeVerschillende bestemmingsplannen voor verAlle regels voor fysieke leefomgeving in één
schillende deelgebieden in een gemeente met
meenten hebben tot en
allerlei verordeningen.
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document.

met 2028 de tijd om een omgevingsplan op te stellen.
Een vergunningplicht is in de Omgevingswet eerder uitzondering dan regel. Van tevoren bepaalt de overheid of de
uitvoering van een activiteit wel of niet aan voorwaarden
gebonden is. Zo’n (vergunning)plicht schrijft de provincie in
de Omgevingsverordening en legt de gemeente vast in het
Omgevingsplan.
Regels voor natuur
Belangrijke doelstelling van de Omgevingswet is: het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke
leefomgeving. De meeste inhoudelijke regels uit de huidige
Wet natuurbescherming komen niet terug in de Omgevingswet zelf, maar zijn opgenomen in een algemene maatregel
van bestuur, het zgn. Besluit Kwaliteit Leefomgeving. In de
provinciale omgevingsverordeningen worden gebieden aangewezen die samen het Natuurnetwerk Nederland (NNN)
vormen.
Risico’s voor de natuur
Op het eerste gezicht lijkt er niet veel te veranderen voor
de natuur, maar er zitten wat adders onder het gras.
In de huidige wetgeving worden gebieden beschermd
door een "nee tenzij" beschermingsregime. Dat houdt in dat
voor een project de initiatiefnemer moet aantonen dat een
project ofwel geen significant negatieve effecten heeft ofwel
om een andere reden door moet gaan.
Aan de provincies wordt niet meer expliciet opgedragen
om in hun omgevingsverordening dit "nee tenzij" regime op
te nemen. Hiermee vervallen de bijbehorende significantietoets, alternatieventoets en de toets aan het criterium groot
openbaar belang.
Er is een zogenoemde participatieladder opgesteld, inhoudende dat belanghebbenden bij een project of initiatief
in een vroeg stadium betrokken worden. Echter, de initiatiefnemer is degene die belanghebbenden moet informeren. Dat
betekent dat de partij die belang heeft bij het doorgaan van
het initiatief, tegelijkertijd informatieverstrekker is en daarmee twee petten op heeft.
Een risico is dat steeds meer activiteiten gereguleerd
worden via algemene regels in plaats van via toetsing en
vergunningverlening. Hiermee dreigt de mogelijkheid om
bezwaar en beroep aan te tekenen te vervallen en lijkt dus de

bestuursrechtelijke rechtsbescherming te verdwijnen.
Wethoudersplanologie
De Omgevingswet introduceert een vergaande decentralisatie. Zo ontstaat dus een zogenaamde "wethoudersplanologie". Het gevaar daarbij is dat er lokale bouwplannen komen
waarbij geen rekening gehouden wordt met een provinciaal
of landelijk belang. Dit betekent dat iedereen extra alert
moet zijn op wat het gemeentelijk bestuur aan plannen ontwikkelt.
Inspraak en rechtsbescherming veranderen met deze wet
aanzienlijk. Laten we hopen dat er na de komende Tweede
Kamerverkiezingen weer een minister van Ruimte komt, die
prioriteit geeft aan het behoud van natuur en groen. Pas dan
komt het expliciet geformuleerde doel van de Omgevingswet: het beschermen van ons leefmilieu, tot zijn recht.

Meer over de wet
De Omgevingswet kent zes zogenaamde kern
instrumenten
1. Omgevingsvisie, verplicht voor rijk, provincie, gemeente (Den Haag is daarmee doende, Zuid-Holland heeft deze al). Vervangt huidige Structuurvisie, Natuurvisie, etc.
2. Programma’s (bijv. een Beheerplan Natura 2000),
verplicht voor alle overheden.
3. Decentrale regels, zoals omgevingsverordening
(provincie) en omgevingsplan (gemeente).
4. Algemene Rijksregels.
5. Omgevingsvergunning (kennen we nu al maar
daarin komt nu o.a. water en natuur, wordt dus
breder).
6. Projectbesluit, verplicht voor rijk, provincie, waterschap. Vervangt o.a. huidige Tracébesluit.
Voor meer informatie en uitleg kunt u terecht bij:
aandeslagmetdeomgevingswet.nl
vng.nl/rubrieken/omgevingswet
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Meer bijen
en bloemen
Caroline de Jong
Het aantal bijensoorten is hard achteruit gegaan. Ook
zijn er van de meeste soorten veel minder individuen.
Wat zijn de oorzaken? Wat kunt u doen? Wat wordt er
door de gemeente Den Haag gedaan?
Minder wilde bijen
Als we het hebben over bijen, denkt u wellicht aan de honingbij. Een gedomesticeerde soort waar we plezier van hebben, voor de honing en voor de bestuiving van vruchtenbomen. Maar er zijn veel meer soorten bestuivende insecten! In
Nederland zijn 359 soorten wilde bijen bekend en 330 soorten zweefvliegen. Wilde bijen blijken net zo goed als of beter
te zijn dan honingbijen in het bestuiven van fruit.
Oorzaken
Het gebruik van bestrijdingsmiddelen speelt bij de achteruitgang een grote rol. De gebruikte middelen zijn steeds
specifieker geworden. Middelen als DDT leidden in het verleden tot massale sterfte onder vogels. Andere insecticiden
waren ook gevaarlijk voor mensen. De huidige middelen werken vooral op insecten. Er zijn onderzoeken die aantonen dat
in 27 jaar tijd een afname plaatsvond van 75 procent. De natuurlijke vijanden van de insecten die we bestrijden -omdat
ze eten van onze oogst- zijn insecten. Ook bijen zijn dat.
In het lab leken de effecten op honingbijen van nieuwere

middelen, neonicotinoïden, mee te vallen. Maar veldonderzoek wees uit dat bijen erdoor verdwalen. Het gebruik van
deze middelen in Europa is daarom beperkt. Recent wilden
EU-landen deze bescherming van bijen afzwakken. Gelukkig
ging dat niet door, maar het is helaas niet volledig van de
baan. De landbouwministers kijken er weer naar.
Er zijn ook andere belangrijke oorzaken van de achteruitgang van wilde bijen. Wat enorm is verminderd, is de verscheidenheid aan bloemen in landbouwgebieden. Je hebt
wilde bijensoorten die veel verschillende soorten bloemen
bezoeken. Die doen het relatief beter. Maar er zijn er ook die
afhankelijk zijn van maar een paar bloemsoorten. Vooral die
kieskeurige wilde bijen zijn meestal sterk in aantal verminderd. Ze kunnen makkelijk uit een bepaald gebied of zelfs
geheel en al verdwijnen, samen met de bloemen die ze bezochten.
In een stad als Den Haag is het gelukkig de laatste jaren
veel beter georganiseerd. Waar vroeger strak gewied werd en
vaak bestrijdingsmiddelen werden toegepast, wordt al jaren
een meer ecologisch beleid gevoerd. Sommigen vinden het
resultaat rommelig maar het went snel en voor bijen en vlinders en vogels is het een enorme verbetering!

dat ze ook voor andere insecten nuttig zijn. Zo komen 450
soorten insecten en mijten voor op de inheemse wilg, tegen
maar twaalf op de Amerikaanse eik.
Als nestelplaatsen zijn inmiddels de bijenhotels in opmars. Minder bekend is dat het veel beter is de tuin niet
"winterklaar" maken, maar juist uitgebloeide plantenstengels tot het voorjaar te laten staan en gevallen bladeren
te laten liggen. Ook is het beter om niet netjes te snoeien
boven een knoop, maar zoals een geit, op willekeurige hoogten, zodat de bijen in de holtes van
de twijgen terecht kunnen. Ook goed zijn ruigten
en rommelhoekjes, die het hele jaar blijven, dode
stammen en takken, opgestapelde dakpannen
of stenen. In de schaduw voor zweefvliegen, in de
zon voor bijen: ze maken gebruik van allerlei plekken, gaatjes in de voegen van oude muren, slakkenhuizen, zelfs schroefgaten in tuinmeubels.
Het grootste deel van de wilde bijen nestelt in de
grond, bijvoorbeeld in het zand tussen plaveisel
of oude muizenholen. Voor hen kunnen speciale
zandplekken/ nestelheuvels/ steile wandjes van
zand of leem worden ingericht.

Wat kunnen wij voor wilde bijen doen?
Wat wilde bijen vooral nodig hebben, is stabiliteit: maanden achter elkaar bloemen en nestelplaatsen. Omdat de
meeste soorten minder ver vliegen dan honingbijen, willen
ze hun "bed and breakfast" graag dicht bij elkaar, op minder
dan 500 meter.
Voor lezers die een (volks)tuin of balkon hebben: er zijn
lijsten van bloemen die op verschillende tijdstippen bloeien,
waaruit u kunt kiezen. Het gaat er vooral om dat er het hele
jaar door wat is, van bollen in het voorjaar, klokjes (campanula) in de zomer tot bloeiende klimop in de herfst. Eénjarige
en vaste planten, heesters, bomen, in alle kleuren. Belangrijk
is bollen en planten te kopen die niet met bestrijdingsmiddelen zijn behandeld. Inheemse soorten hebben het voordeel

Wat doet gemeente Den Haag?
In de nieuwe nota Stadsnatuur staan tal van
gunstige maatregelen voor wilde bijen. Een ander
maaibeheer, zodat niet alle bloemen in een keer
weg zijn en aanplant van bloemenweides. Ook
worden op verschillende plekken, met diverse bodemsoorten en met verschillende hoeveelheden vocht of licht, aangepaste inheemse zaadmengsels ingezet. Die zijn speciaal
samengesteld voor Den Haag. Overigens blijft het beste om
maaisel of zaden te gebruiken uit de directe omgeving.
Van gezaaide bloemen in een steenwoestijn worden we in
ieder geval blij. Zo gaat een werkgroep die wilde bijen wil bevorderen aan de slag in de Binckhorst, met de fraaie naam
Bee Binck.
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Bloemenweide in wording,
ingezaaid eind 2020
Moshommel
foto: Peter Hegi
Voorjaar in de tuin
Osmia bij die een nest
bouwt
foto: Dimitar Boevski, via
Wikimedia Commons
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Handhaven in het
Westduinpark
Jos Verhoeff
Meer mensen dan ooit gaan naar buiten, de natuur in.
In Den Haag kom je dan al gauw terecht in één van de
schitterende Natura 2000-gebieden, het Westduinpark.
Dit park is, naast beschermd natuurgebied, ook onderdeel van het Nationaal Park Hollandse Duinen.
Dat is prachtig, maar het legt druk op het gebied. Eén van
de doelstellingen van het Nationaal Park is juist om bezoekers te trekken. De meeste regelmatige bezoekers van de
Westduinen lopen zoveel mogelijk op de bestaande paden.
Helaas is niet altijd duidelijk waar die paden precies lopen.
Er is nu weer een opknapronde geweest, maar na enige tijd
vervagen de onverharde paden,
Omwille van de begrazing zijn de meeste hekken en af
rasteringen weggehaald. Dat ziet er prachtig uit, maar palen
verdwijnen onder het zand en het verschil tussen olifantenpaden en aangeduide paden verdwijnt. Die ‘wilde’ paden beginnen vaak als runderpaden. De dieren slijten een comfortabele route uit, mensen volgen en voor je het weet verdwijnt
het verschil. Het zijn niet alleen de nieuwe ‘corona’ bezoekers
die niet meer weten waar wel en waar niet gelopen mag worden.
Daarmee is handhaving extra gecompliceerd geworden.
Als het voor de bezoeker al niet duidelijk is waar je wel en
waar je niet mag lopen, wordt het er voor de handhaver niet
eenvoudiger op en krijgen mensen een boete die te goeder
trouw aan het wandelen zijn.
Toch valt daar wel iets over te zeggen. Ook handhavers
zien het verschil tussen een ‘verdwaalde’ wandelaar en een
groep illegale mountainbikers. De mountainbike sporen zijn
overal zichtbaar.
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Waar ook geen twijfel over kan bestaan zijn feesten in
bunkers, kampvuurplaatsen, drones en Pullka-trainingen
door kwetsbaar gebied.
Lastiger te handhaven is het para-motoring boven de Natura 2000-gebieden, omdat die meestal opstijgen buiten het
natuurgebied. Het is niet alleen storend voor vogels, waaronder jagende roofvogels, maar ook voor stadsmensen die
rust zoeken.
Veel organisaties, waaronder de AVN, maar ook bijvoorbeeld Stichting Duinbehoud pleiten met grote regelmaat
voor het uitbreiden van de handhavingscapaciteit in de duinen. Momenteel zijn er ongeveer twaalf boswachters in de
Haagse natuurgebieden. Gelukkig komen er nieuwe borden
waar de handhavers op terug kunnen vallen. Maar dan moeten er wel genoeg handhavers actief zijn. Ook vanuit de boswachters klinkt de roep om meer ondersteuning.
Met de huidige capaciteit valt het niet mee om goed te
handhaven. Vaste boswachters kennen "hun" gebied. Maar
zijn er daarvan niet voldoende, dan kan de effectiviteit van
de handhaving worden verbeterd door het inzetten van inventieve methoden. Zo experimenteert onder anderen Dunea
in Meijendel met wat zij drukhandhaving noemen. In plaats
van iedere boswachter een eigen handhavingsgebied te geven, worden meer boswachters tegelijk naar van tevoren
aangewezen gebieden gestuurd. Daardoor krijgen mensen
het gevoel dat er veel wordt bekeurd. Mensen passen hun gedrag aan op de kans op een bekeuring. Door regelmatig van
gebied te wisselen zou zo de handhaving effectiever moeten
worden.
Het inzetten van camera’s met nummerbordherkenning
op de fietspaden zou kunnen helpen om auto’s die er illegaal overheen rijden te kunnen beboeten. Auto’s met een
vergunning worden herkend. De rest krijgt een acceptgiro op
de deurmat.

Huismus op tien
Frederike Bloemers
De huismus mag dan op de Nationale Tuinvogeltelling
van afgelopen februari landelijk met stip bovenaan
staan, in Den Haag staat hij helaas op nummer 10. In
onze relatief groene stad staat de koolmees op nummer
1 met 4.785 stuks en de mus volgt helaas veel later met
1.427.

Groene kademuren
Jos Verhoeff
Den Haag heeft een flinke lengte aan waterwegen in
de stad die zijn voorzien van steile gemetselde kademuren. Deze muren zijn ongeveer 100 jaar oud.
In de nieuwe Nota Stadsnatuur wordt er terecht speciale
aandacht aan besteed omdat ze een geliefde plek zijn voor
een aantal typische en soms zeldzame stadsplanten. In de
Laakhaven groeit de schubvaren, een beschermde soort.

Gelukkig zijn er een paar plekken waar de musjes zich
prettig voelen, zoals langs de kuststrook in Scheveningen,
in Leidschenveen en bij de St. Barbarabegraafplaats in de
Binckhorst. We moeten daar zuinig op zijn. De AVN onderhoudt ook regelmatig contact met de mussenspecialisten
van de Haagse Vogelbescherming om hen te steunen. Zo
heeft de HVB onlangs gemeld dat er een kleine en kwetsbare mussenkolonie in Benoordenhout zit, met 12 vogels, waar
we uiterst zuinig op moeten zijn. Ze foerageren in de tuinen
en broeden achter de flats aan de Pieter Meinersstraat. Er
staan her en der hoge liguster- en beukenhagen en hulst als
erfafscheiding en daar hoor je ze al in januari en februari
vrolijk in kwetteren. Hierin kunnen ze zich verstoppen voor
de sperwer. Ook vinden ze daar zaden, besjes en insecten.
Enkele bewoners zijn door de AVN enthousiast geworden en
steunen de musjes met vogelzaad, vetbollen en onderhouden goed hun heggen. Als er meer groene beplanting in tuinen en parken zou zijn, met klimop en bruidssluier, zou dat
de mussenstand enorm verbeteren. En zelfs bij flats kunnen
mussen zich prettig voelen, als er nestkasten aan de gevels
(liefst aan de schaduwzijde) gehangen worden!

Muurplanten hebben hun wortels in het vochtige mortel.
Als de de gemeente de kademuren renoveert wordt een gunstige groei omgeving geschapen door achter de kademuur
zogenaamde permavoidkratten aan te brengen die de muur
voldoende vochtig houden. Ook wordt een speciale kalkmortel gebruikt, die de juiste zuurgraad oplevert en geschikt is
voor muurplanten om in te wortelen. Op termijn worden alle
Haagse kademuren zo weer geschikt als groeiplaats voor
deze vaak unieke plantjes.
De mooie woorden uit de nota worden inderdaad bevestigd door de Dienst Stadsbeheer. Dat wil overigens niet
zeggen dat er meteen planten groeien op de nieuwe muren.
Volgens de dienst kan het jaren duren voordat de eerste
planten groeien. Wel wordt dit goed gemonitord.
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De Sierkers
Jaap van Loenen
Als er bij TV-uitzendingen al aandacht is voor de natuur,
dan gaat die vrijwel altijd over dieren. Het was dan ook
verrassend dat er begin vorig jaar een korte documentaire verscheen over vroeg bloeiende bomen. Het betrof
hier de Prunus accolade, de winterkers, die in maart al
weelderig bloeit. Die vroege bloeier is ontstaan door
kruisingen van Japanse kersenvarianten.
Bij het zien van de documentaire bleek weer eens duidelijk hoe waardevol sierkersen in het vroege voorjaar in onze
parken zijn. Alles is dan nog kaal en saai en plotseling komen die bomen dan volop in bloei te staan. Vaak is dat van
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korte duur want voorjaarsstormen kennen geen genade en kunnen al dat moois in één keer wegblazen. Soms
blijven die echter weg en kunnen we er een tijdlang van
genieten.
Hanami
De Britse bomenkenner Hugh Johnson ziet in zijn "Het
bomenboek" de Japanse kers meer als een gebeurtenis
dan als een boom. Hij verwijst daarmee naar de Japanse
cultuur waar de bloei van de boom een gebeurtenis is,
een mijlpaal in de seizoenen: tussen eind maart en half
april wordt Hanami, het kersenbloesemfeest, gevierd.
In groten getale komen de Japanners van heinde en
ver met kleurige zitkleden en manden met voedsel naar
de parken om samen van het moois te genieten. Er is
zelfs een "kersenbloesem radar" op de nationale TV-kanalen die de bloei van zuid naar noord volgt.
In de bloei van de kersen wordt symboliek gezien voor
het menselijk leven: het tedere begin bij het ontluiken,
de kracht tijdens de volle bloei en de aftakeling bij het
uitvallen. Ook de korte duur van dit
alles speelt daarbij een rol .
Zelfs de Chinese wijsgeer Con fu
tsé (Confucius) komt om de hoek
kijken. Hij houdt de mens voor zijn
plaats in de maatschappij en zijn
soms beperkte capaciteiten te aanvaarden en daardoor gelukkiger te
zijn. "Niet alle bloemen worden volmaakt".
Maar het feest richt zich op het
enorme aantal bloemen dat zich
prachtig ontwikkelt en waar men
veel plezier aan beleeft. De kersenbloesemcultus bestaat in Japan zeker al duizend jaar.
In de hele natuur kent die uitbundige bloei zijn gelijke dan ook niet.
De sterkste soort is de half wilde
kers Prunus subhirtella. Deze kan 25
meter hoog worden en 1000 jaar oud.

Bij ons lang onbekend
Vanaf de tijd dat West-Europese handelsschepen ook Japan bereikten zijn daarvandaan
al veel boomsoorten ingevoerd. Een paar werden
al eerder besproken zoals de Ginkgo biloba, de
Japanse parasolden en de Japanse ceder.
Het duurde echter tot het begin van de vorige
eeuw voordat de Japanse kers in de belangstelling kwam. In het Verenigd Koninkrijk heeft een
zekere Collingwood Ingram de aandacht gevestigd op de bijzonder mooie tuinvormen die door
de eeuwen heen in Japan waren ontwikkeld. Hij
heeft veel bijgedragen aan de populariteit daarvan.
In ons land zijn in de laatste decennia veel Japanse kersen in tuinen en parken verschenen.
Zelfs als straatbeplanting worden ze de laatste
jaren veel toegepast.
Vermeerderen kan uitsluitend vegetatief, met
stekken en enten, maar daarvoor zijn inmiddels
goede technieken. Vaak wordt geënt op de jonge
stam van de zoete kers. Deze laatste laat zich gemakkelijk vermeerderen uit zaad en is daarom
heel geschikt als basis stam.

indelingen voor bedacht. Dit gebeurt naar zaadvorming en
voortplanting, bladvorm, afmetingen, etcetera.
De meest gangbare indeling is momenteel die in Families
en Geslachten. Zo zijn de kersen ingedeeld bij het geslacht
Prunus, waartoe de amandel, de pruim maar ook de Amerikaanse vogelkers behoort . Het geslacht Prunus maakt op
zijn beurt deel uit van de familie Rosaceae. Deze familie is
zo groot dat er weer onderafdelingen met aparte namen zijn,
zoals bijvoorbeeld Malaceae voor de appelachtigen.
Kenmerkend voor het geslacht Prunus zijn de steenvruchten (zoals kersenpitten). Sierkersen dragen echter
geen vruchten. Zij worden gekweekt om hun bloemenpracht
en die is overweldigend genoeg om het ontbreken van kersen te doen vergeten.

Straatbeplanting bij het Kunstmuseum - Prunus kanzan

Veel soorten
Als straatbeplanting is de Prunus kanzan bij
de gemeente populair.
In Japan wordt hij niet zo gewaardeerd. Bij
ons blijkt hij echter goed bestand tegen ziekten en plagen die een stadsboom nu eenmaal
te verduren krijgt. Recent zijn er nogal wat van
aangeplant.
Ze zijn bijvoorbeeld te zien op de Kennedylaan
bij het Gemeentemuseum (nu Kunstmuseum),
langs de straat bij een paar vijvers.
De Japanse sierkers draagt in het vroege
voorjaar veel bij aan een fraai stadsbeeld.
Familie en Geslacht
De plantenwereld kent enorm veel verschijningsvormen en door de eeuwen heen zijn daar
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Een oud, Haags
vogelschriftje
Arie Spaans

Ruud Maas Geesteranus in zijn jonge jaren

Een paar jaar geleden ontving de Werkgroep Ornithologisch Erfgoed (WOE) van de Nederlandse Ornithologische Unie een vogelschriftje uit handen van Linus van
der Plas uit Wageningen met vogelwaarnemingen uit
de jaren dertig van de vorige eeuw. Als oud-Hagenaar
en lid van de WOE trok het schriftje mijn aandacht. Het
had namelijk toebehoord aan Ruud A. Maas Geesteranus, die destijds met zijn ouders in Den Haag woonde.
Het schriftje meet 17x 11,4 cm en bevat 46 beschreven en
14 blanco pagina’s. Op het schutblad is een tekening van een
spelende ekster afgebeeld. De vogelaantekeningen beslaan
de periode 20 december 1932 – 15 mei 1939. Het schriftje zal
worden toegevoegd aan het archief van Ruud Maas Geesteranus dat zich in Naturalis bevindt.
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Wie was Ruud Maas Geesteranus?
Rudolf Arnold Maas Geesteranus is op 20 januari 1911 in Den
Haag geboren en op 18 mei 2003 in
Oegstgeest overleden. Hij studeerde
biologie aan de Rijksuniversiteit te
Leiden en was van 1935 tot kort voor
zijn overlijden verbonden aan het
Rijksherbarium. Vanwege zijn grote
verdienste voor de mycologie werd
hij destijds door de Nederlandse
Mycologische Vereniging benoemd
tot erelid. De vogels waren mogelijk
een liefhebberij tijdens zijn studententijd. Uit niets blijkt dat hij contact had met andere jeugdige Haagse vogelaars.
De aantekeningen in het schriftje
Veel aantekeningen betreffen waarnemingen die hij
vanuit zijn ouderlijk huis deed (op een paar kilometer van
het strand). Hij noteerde ook geregeld wat er ’s nachts aan
vogels over het ouderlijk huis vloog. Met name steltlopers
trokken zijn aandacht. Zowel in juni-september als in februari-mei hoorde hij die geregeld overkomen. Het vaakst betrof
dat scholeksters, oeverlopers, tureluurs en wulpen. Maar ook
kluut, bontbekplevier, goudplevier, kanoet, groenpootruiter,
grutto, regenwulp en (water)snip kwamen op zijn nachtelijke lijsten voor.
Buiten de regio Den Haag-Leiden kwam hij kennelijk zelden. "Verre" tochten in het schriftje betreffen Schouwen,
Grebbeberg en Texel.
Ruud woonde niet ver van het Verversingskanaal en was
daar ’s winters geregeld te vinden. Op 29 januari 1933 kroop
hij ’s ochtends om 7 uur bij lichte vorst al in de schuiltent.
Hij beschrijft dan hoe de vogels zich gedragen: "Spreeuwen
hebben gebaad, ritselen met de veeren om niet te bevriezen."
Door het hele schriftje staan aantekeningen over gedragingen van vogels die hij waarnam. Zo noteert hij in de nacht
van 21/22 juli 1933 hoe allerlei doortrekkende groepen steltlopers nabij Hoek van Holland reageerden op een hevig onweer: "Ze waren in de grootste verwarring en vlogen onrustig
door elkaar bij elke nieuwe bliksemstraal."

Schutblad met spelende ekster

Escamppolder
In zijn tijd was de Escamppolder (destijds bij botanici
bekend om zijn vele kievitsbloemen) een goed weidevogelgebied. Over 15 april 1934 valt te lezen: "Gele Kwikstaart in de
weiden. Grutto’s baltsen en vechten. Leeuweriken vechten.
Al eenige Boerenzwaluwen vliegen er rond." Kom daar in die
buurt nu eens om!

Gewone en bijzondere vogels
In het dagboekje komen we vooral waarnemingen van
"gewone" soorten tegen. Maar zo nu en dan duikt er iets bijzonders op, zoals de uit Groenland of IJsland afkomstige ondersoort van de tapuit (Groenlandse tapuit), die hij op 21 juli
1933 nabij Hoek van Holland zag.

Stookolie
In die tijd sloeg de vervuiling door
stookolie toe. Zo valt te lezen dat op 19
maart 1934 op het Zuiderstrand: "2 Zeekoeten moesten afgemaakt worden en 1
Alk(,) 1 Zeekoet ontsnapte me".
En de dag erop op het Noorderstrand:
"1 Koet en 1 Alk afgemaakt. Velen ontsnapten of bleven in zee. Zaten onder de
teer. De lijken worden door meeuwen en
bonte kraaien aangevreten en dikwijls
heelemaal binnenste buiten gekeerd.
Totaal aantal slachtoffers ca. 40 waarvan zeker 25 lijken". Dat "afmaken" van
olieslachtoffers werd na de Tweede Wereldoorlog door leden van de NJN (Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie)
nog lang voortgezet.
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Actualiteiten
portefeuillehouders
Mozartplantsoen

Er waren plannen om de voormalige handbalvelden aan
de Mozartlaan te bebouwen met flats, Na veel protesten van
de omwonenden en de AVN heeft de gemeenteraad besloten
om op het terrein een parkje aan te leggen dat later de naam
Mozartplantsoen kreeg.
Een werkgroep maakte in overleg met de gemeente een
plan, dat recent is uitgevoerd. Het plantsoen blijft nog even
afgesloten om de begroeiing te beschermen maar zal in het
voorjaar toegankelijk worden. Het aanliggende clubgebouw
inclusief jeu de boules baan is aangekocht door de gemeente en krijgt een maatschappelijke bestemming.

Het traject van de route Kijkduin-Houtrust is de afgelopen
jaren sterk verbeterd door het vervangen van kruispunten
door rotondes, het aanleggen van een ventweg en van vrijliggende fietspaden. De groenzone van de Haagse Beek ter
hoogte van de Sportlaan gaat ook worden aangepakt zij het
met enige vertraging. Ook deze herinrichting is een duidelijke kwaliteitsverbetering: de Haagse Beek wordt breder, en er
worden bijna 500 nieuwe bomen geplant. Dat compenseert
de kap van een aantal bomen. Eén en ander gebeurt in goed
overleg met de Bomenstichting, de buurt en de AVN. Na deze
zomer zal worden begonnen. De groenzone bij de Machiel
Vrijenhoeklaan is al opgeknapt met de aanplant van veel
nieuwe bomen. die de oude populieren vervangen.

Overwinteren
Afgelopen winter mochten, als uitzondering om de kosten voor op- en afbouw te besparen, de strandtenten blijven
staan. Er werd al gewaarschuwd dat dat overlast zou opleveren en helaas is bovendien één van de gelegenheden onlangs afgebrand. De lege keten waren geen fraai gezicht en
het leverde inderdaad overlast op, hoewel het aantal vernielingen mee leek te vallen. Het is natuurlijk bizar dat er na de
brand meteen een roep is om de strandtenten dan maar in
steen uit te voeren. Alsof de houders er nu al vanuit gaan dat
ze volgende winter ook mogen blijven staan. Het strand is
geen bouwterrein! Hopelijk blijft het bij deze ene keer.
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CID-plan ingetrokken

Groenzone Haagse Beek

CID staat voor Central Innovation district, het omvat
het gebied tussen en rondom de drie intercity stations
Centraal Station, Hollands Spoor en Laan van NOI.

Meervleermuis - Vespertilio imnophilus
Speciale collectie van de UvA, via Wikimedia Commons

Toename betreding van bunkers
Verschllende organisaties, waaronder de Zoogdiervereniging waarschuwen in een brief aan de gebiedsbeheerders dat in Meijendel & Berkheide en Westduinpark
& Wapendal het aantal illegale betredingen van bunkers enorm is toegenomen.
De in de bunkers overwinterende vleermuizen zijn alle
strikt beschermd door de Wet natuurbescherming. Een
aantal soorten is ook opgenomen in de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden. Deze bunkers
dienen als paar- en winterverblijfplaats voor grote aantallen vleermuizen, zoals: watervleermuis, meervleermuis,
baardvleermuis, gewone grootoorvleermuis, franjestaart en
vale vleermuis. Op dit moment is het beheer van de meeste
bunkers, zowel de bovengrondse ingangszone als het ondergrondse deel, niet tot nauwelijks gericht op vleermuizen.
Controles van afsluitingen vinden zelden regulier plaats, zodat het kan gebeuren dat een bunker dagen tot soms weken
(of zelfs maanden) openligt.
De effecten van illegale betreding zijn meetbaar voor alle
vleermuissoorten.
Beide gebieden tezamen herbergen ca. 725 meervleermuizen, ofwel 72% van de Nederlandse winterpopulatie. Ook op
Europese schaal zijn beide gebieden zeer belangrijk voor de
meervleermuis.

Veel organisaties, waaronder de AVN, hebben met succes
geprotesteerd tegen de gemeentelijke Structuurvisie CID.
Met deze visie willen B&W in het gebied meer dan 20.000
woningen toevoegen aan Den Haag.
Het plan houdt in dat er hoge woontorens in de gebieden
rond de drie stations gebouwd worden. In de visie was het
groen, afgezien van wat platitudes, niet meer als integraal
onderdeel opgenomen. Zelfs het puntensysteem, waarmee
projecten vergroend kunnen worden, werd versoepeld. Er
was kortom een schrijnend gebrek aan groenvoorzieningen
in de plannen. Acht vierkante meter groen per huishouden is
de norm. Dat moet voldoende zijn voor een duurzaam, leefbaar gebied. Met deze nota is hoogstens vier vierkante meter
haalbaar. Verder deelt de AVN de zorg van de MER commissie dat de plannen leiden tot de uitstoot van meer stikstof,
wat erg negatieve gevolgen zal hebben voor onze Natura
2000-gebieden.
Ook maakt de AVN zich zorgen over de toenemende druk
op de bestaande omringende parken en bossen, op de Stedelijke Groene Hoofdstructuur. Gelukkig vereist de gemeente met de nota ‘Haagse hoogbouw, Eyeline en Skyline’ dat bij
het CID en ook bij de Binckhorst natuur-inclusief gebouwd
gaat worden. Naast het inbouwen van nestgelegenheden
voor vogels en vleermuizen, verplicht dit ook tot meer (natuurlijk) groen in de directe woonomgeving. Na de inspraak
van de AVN en andere organisaties gaat de gemeente zich
opnieuw over de nota buigen. In de huidige vorm is deze van
de baan!
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Van het bestuur

Contactgegevens
Portefeuillehouders AVN

Algemene Ledenvergadering
Op zaterdag 17 april aanstaande om 14:00 uur houdt
de AVN haar Algemene Ledenvergadering. Let op: afwijkende begintijd!
Ook deze keer wordt de vergadering helaas digitaal gehouden omdat niet valt aan te nemen dat wij u veilig kunnen
of zelfs mogen ontvangen. Er is dus geen vergadering in de
Bergkerk, we vergaderen digitaal vanaf 14:00 uur.
U kunt alleen deelnemen als u zich opgeeft. Doet u dat
liefst vóór donderdag 15 april. Hoe deelname in zijn werk
gaat, mailen we aan degenen die zich opgeven. Voor diegenen die vorig jaar hebben deelgenomen zal de procedure bekend zijn.
Mocht u niet willen of kunnen deelnemen dan kunt u ook
aan het bestuur uw stem bij volmacht kenbaar maken.
Uw opgave kunt u mailen naar: info@avn.nl of bellen: 07033.88.100 (zonodig inspreken op het antwoordapparaat).
Vermeld alstublieft uw naam en adres en het aantal personen.
Jaarverslag:
De agenda en de verslagen over 2020 vindt u op:
www.avn.nl/jaarverslagen
Meer informatie
Voor meer informatie over de ALV, de agenda en andere
stukken voor de vergadering, en de mogelijkheid tot machtiging en vragen stellen, kijkt u op de website www.avn.nl. Er
zullen tijdig berichten verschijnen over de ALV. Diegenen die
zich hebben aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief krijgen nog een mail hierover.

Dit fraaie schilderwerk "Duinmeertje op de hoek van de Laan van
Poot met de Savornin Lohmanlaan" van Jaap Lemstra is een van de
vele inzendingen die we kregen voor de AVN jubileumkunsttentoonstelling "Ode aan de natuur in Den Haag en omgeving" in september 2021.

Minibiebjes
Minibiebjes: wie kent ze niet? Tegenwoordig vind je ze bijna op iedere straathoek.
Een aantal vrijwilligers van de AVN voorziet een behoorlijk
aantal van deze minibiebjes in Den Haag en omgeving ieder
kwartaal van onze Haagwinde. De ervaring heeft ons inmiddels geleerd dat dit leden oplevert. Een goede manier dus om
onze vereniging en het werk dat de vereniging doet te promoten. Maar er is nog een behoorlijk aantal minibiebjes dat
gevuld kan worden.
Daarom vragen wij u als lid:
1. Weet u bij u om de hoek een minibieb en wordt deze
volgens u nog niet aangevuld met een Haagwinde?
2. Bent u bereid om deze minibieb(s) namens de AVN
te vullen?
Neem voor beide vragen contact op met:
Caroline Boonstra
penningmeester@AVN.nl

Deze uitgave wordt met een financiële bijdrage gesponsord door Quantes Grafimedia, Rijswijk
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Caroline Boonstra
Jaap van Loenen
Arnim van Oorschot
Caroline de Jong-Boon
Joost Gieskes
Jos Verhoeff
Frederike Bloemers
André Smit
Leon van den Berg
Marian Langeveld
Jeannine Engels
Adri Remeeus
Bas Steenks
Cor van Gaans
Reinder de Boer
Tim den Outer
Anne Mieke Breedveld
George de Ceuninck

Centrum
Duinoord
Zuidwest, Leijenburg e.o
Scheveningse Bosjes, Westbroekpark
Benoordenhout
Kijkduin, Scheveningen haven, Meijendel
Projectondersteuning
Westduinpark, Loosduinen
Zoetermeer, Buytenpark
Vroondaal, Loosduinen
Kustgebied Zuid Den Haag
Wassenaar, Mariahoeve
Coördinator Bomen
Uithof
Verversingskanaal e.o.
Scheveningen Noord
Voorburg
Bezuidenhout

Bestuur AVN
Voorzitter
Dick Ooms
Vice voorzitter
Adri Remeeus
Secretaris
Caroline de Jong-Boon
Tim den Outer
Penningmeester
Caroline Boonstra
Lid
Jos Verhoeff
Frederike Bloemers
Ledenadministratie
Peter Huisman
Algemeen contact
Kantoor

Helpt u ons aan een nieuw lid?
Ja, ik steun het Stedelijk Groen en word voor
€ 10,00 per jaar lid van de AVN

Voornaam: ...............................................................................................
Naam: ..........................................................................................................
Adres: ...........................................................................................................
Postcode/plaats: ...............................................................................
Emailadres: ............................................................................................
Opgeven via www.avn.nl/ondersteuning
Of opsturen naar AVN, Badhuisstraat 175, 2584
HH Den Haag (denk aan de postzegel)
070 - 33 88 100

info@avn.nl
Badhuisstraat 175, 2584 HH D-H

U kunt ook eenmalig doneren via
www.avn.nl/donatie
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Boeken te koop
Herbarium Schilderswijk
Hagenaar Vic van Pieterson loert al jaren in de Haagse
Schilderswijk naar de grote verzameling straatplantjes die
daar schuchter groeien of vaker gewoon woekeren. Sinds
de gemeente is gestopt met chemische onkruidbestrijding
kunnen we steeds weer nieuwe plantensoorten in de stad
ontdekken. Het is ook verfrissend dat de vaak negatief besproken Schilderswijk door het boek in een ander daglicht
wordt geplaatst. Natuur blijkt echt overal aanwezig. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag hebben het
verschijnen van het boekje ondersteund.
Te bestellen door overmaking van € 19,95 op IBAN: NL06
INGB 0000 7388 58 t.n.v. AVN Den Haag o.v.v. ‘Herbarium
Schilderswijk’ en uw naam en adresgegevens.

Haags Groen, Nu en Toen
Een luxe uitgave, van uitklapbladen voorzien, zodat de lezer bij elk verhaal een brede presentatie krijgt van het stedelijke groen.
Een terugblik naar groene plekken in het verleden in de
stad vergeleken met de huidige situatie. Dat het groenbeheer vroeger lang niet altijd beter was bewijzen de vele foto’s. Den Haag is een groene stad met prachtige historie.
Echt Haags. Leuk om te geven en leuk om te krijgen, maar
vooral interessant om te lezen.
Te bestellen door overmaking van € 14,95 op IBAN: NL06
INGB 0000 7388 58 t.n.v. AVN Den Haag o.v.v. ‘Haags Groen,
Nu en Toen’ en uw naam en adresgegevens.

