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p. 6

p. 12Natuurvriendelijke 
stadsontwikkeling

Den Haag is een grote stad, die nog groter wil worden. 
Van de vier grote steden - Amsterdam, Rotterdam, Den 
Haag en Utrecht – neemt Den Haag qua ligging een 
unieke positie in: ingeklemd tussen waardevolle duin-
gebieden, zelfs met Natura 2000-status, zoals Meijen-
del en het Westduinpark. 

Daarachter bevinden zich landinwaarts eeuwenoude 
landgoederen op de oude strandwallen, zoals Clingen-
dael en Ockenburgh. Ook liggen er in de directe omgeving 
mooie en kwetsbare veenweidegebieden zoals de Duiven-
voortse en Veenzijdse Polder bij Wassenaar. Daarbij geldt 
op veel plaatsen dat de dicht aaneengesloten bebouwing 
direct grenst aan deze natuurgebieden. Alle reden dus om 
voorzichtig te zijn met stadsontwikkeling: we hebben veel 
groen om te beschermen en zuinig op te zijn. 

Die situatie is helaas geen reden voor het gemeente-
bestuur om pas op de plaats te maken voor wat betreft 
de groei van Den Haag. Er zouden nog 100.000 Hagenaars 
bij moeten komen. Veel plaats daarvoor is er niet, het be-
bouwde gebied kan nog nauwelijks worden uitgebreid. 

Stadsverdichting zoals in Den Haag Zuid-West en het her-
bestemmen van bedrijventerreinen zoals de Binckhorst, 
zijn dan het enige alternatief. 

Maar de verdere verstening van het stedelijk landschap 
is zowel voor mens als natuur een weinig aanlokkelijk 
vooruitzicht.

Zoals vaak het geval is, zijn de groene beleidsvoorne-
mens van de gemeente wel op orde. Ruim twee jaar ge-
leden kwam het beleid voor natuurinclusief bouwen tot 
stand, gericht op het verzekeren van een groene en aan-
trekkelijke leefomgeving. Door meer natuurlijk groen op 
en aan gebouwen en in de openbare ruimte worden on-
gewenste effecten van stadsverdichting, zoals hittestress 
en wateroverlast, tegengegaan. Natuurinclusief bouwen 
moet ook zorgen voor nest- en schuilplekken voor dier-
soorten die in een stedelijke habitat onder druk staan, 
zoals huismus, gierzwaluw en vleermuis. Als er bij stads-
verdichting onvoldoende wordt voorzien in groen voor re-
creatie in de directe omgeving, leidt dat tot grotere druk 
op de omliggende grote groengebieden zoals Haagse Bos 
en Westduinpark. 

Het komt er nu dus op aan voor Den Haag om de daad 
bij het woord te voegen en vol in te zetten op natuurinclu-
sief bouwen. De AVN heeft er bij de gemeenteraad recen-
telijk op aangedrongen dat de gemeente hierbij haar ver-
antwoordelijkheid neemt en dit niet te veel overlaat aan 
bewoners en marktpartijen. Voor dat standpunt kregen 
we steun van gemeenteraadsleden. En natuurlijk blijft de 
AVN hierbij betrokken, in nauwe samenwerking met bewo-
nersorganisaties. 

Daarnaast zou de noodzaak van groei kunnen worden 
heroverwogen. Bijna overal is immers meer ruimte voor 
woningbouw dan in Den Haag en omgeving.

Dick Ooms 
voorzitter

Colofon 
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Anna Paulowna 
boom

Als boom met de naam ‘Anna Paulowna’ kom je van-
zelf in de geschiedenis terecht: het Koninkrijk der 
Nederlanden had ooit een vorstin met deze naam en 
wel van 1840 tot 1849, als gemalin van koning Wil-
lem de Tweede. Ze was ook grootvorstin van Rusland.  
Napoleon zou haar ooit een aanzoek hebben gedaan. 

In ons land heeft ze veel sporen nagelaten. Zo kennen 
wij bijvoorbeeld in Den Haag de Anna Paulownastraat. In 
Noord-Holland is er de Anna Paulownapolder en ooit was 
daar ook een gemeente Anna Paulowna. Verder was er haar 
liefde voor planten en bomen, in het bijzonder voor de boom 
die haar naam draagt.

Chinese boom
De Anna Paulownaboom (Paulownia tomentosa) komt 

oorspronkelijk uit China en werd daar al in de 17e eeuw ont-
dekt door de Duitse botanicus Kaempfer op een reis met een 
V.O.C. schip.

Het is niet bekend wanneer hij voor het eerst in ons land 
was. Aanvankelijk zal dat een moeilijke tijd voor de boom 
zijn geweest want de winters waren in die periode streng en 
daartegen is deze soort niet opgewassen. Tegenwoordig kun 
je hem op diverse plaatsen aantreffen, vaak alleenstaand 
want hij heeft pioniers eigenschappen net als bijvoorbeeld 
de berk. 

Forse afmetingen
De snel groeiende boom wordt in het alge-

meen tussen de 10 en 15 meter hoog maar er 
zijn ook exemplaren bekend van wel 26 meter. 
De boom ontwikkelt een rechte stam en een 
vrij brede kroon met heel grote bladeren die 
wel met olifantsoren worden vergeleken. Deze 
zitten overstaand en kruisgewijs aan de twij-
gen en worden tot 35 centimeter in doorsnee, 
zijn min of meer handvormig, soms gelobd en 
getand en zowel boven als onder licht behaard.

 
Prachtige bloeiwijze.

In het najaar zie je aan de kale takken de 
bolvormige bloemknoppen. Ze zitten op steel-
tjes en zijn fijn behaard. Dit leidde tot het La-
tijnse achtervoegsel tomentosa dat ‘behaard’ 
betekent. Verder zijn er de wat grotere leerach-
tige zaaddoosjes, die zich in de tweeslachtige 
bloemen ontwikkelen. 

De bloemknoppen blijven de winter door 
zitten. In april en mei komen dan de geurige 
bloemtrossen tevoorschijn. Deze bestaan uit 
blauw/violet kleurige kelken van zo’n 6 cm 

lengte. Ze lijken veel op de bloempjes van het vingerhoeds-
kruid, die overigens veel kleiner zijn. 

Invasief
 Als een boom uit een ander ecosysteem wordt ingevoerd 

heeft dat bijna altijd onvoorziene gevolgen. In de VS wordt de 
Anna Paulownaboom inmiddels gezien als invasieve plant. 
Hij kan zich daar erg gemakkelijk voortplanten. Niet alleen 
via zaad, maar ook vegetatief met worteluitlopers. Verder 
groeit de boom nogal snel en overleeft zelfs bosbranden. De 
wortelpartij blijft dan intact en als de brand voorbij is komen 
daaruit de scheuten weer op.

Wanneer de boom ergens is gevestigd kan hij de oor-
spronkelijke begroeiing goed in de weg zitten en is vrijwel 
niet meer weg te krijgen. 

Mythen en sagen
Een boom met zo’n prachtige bloeiwijze spreekt tot de 

verbeelding, waardoor er allerlei verhalen ontstaan. Reeds in 
de eerste eeuwen van onze jaartelling werd hij in China door 
dichters bezongen. Ook werden er bijzondere krachten aan 
toegedacht, zo zou de mythische vogel fenix wel eens op de 
kroon neerdalen, wat geluk en voorspoed voor de omwonen-
den betekende.

Hij werd gezien als koninklijke boom en wordt ook nu nog 
wel keizerboom genoemd. In sommige streken van China is 
het nog altijd de gewoonte om bij de geboorte van een meisje 
een Anna Paulownaboom te planten. Het meisje en de boom 
groeien dan samen op. Als ze trouwt wordt de boom gekapt 
en van het hout een bruidskast gemaakt.

Ook geloofde men er, dat een weldadige invloed van de 
boom uitging die mensen lang mooi, jong en gezond hield.

Onheil 
De Anna Paulownaboom bracht echter niet alleen geluk: 

in delen van Azië dacht men dat wanneer de boom plotseling 
veel van zijn grote bladeren verloor onheil op komst was.

Het verhaal gaat dat de Amerikaanse luchtmacht in de 
Tweede Wereldoorlog van dit bijgeloof gebruik maakte door 
in Japan bladeren van de boom rond te strooien om te inti-
mideren.
Praktische waarde

 Naast zijn kwaliteiten als sierboom heeft de Anna Pau-

Jaap van Loenen

lownaboom ook praktische waarde: ondanks zijn vrij snelle 
groei levert hij een goede kwaliteit hout. Na het kappen wordt 
het hout snel hard maar blijft licht. Dat maakt het geschikt 
voor bouwhout, maar ook voor kleine meubeltjes, parket en 
zelfs voor vioolbouw. Verder produceren bijen uit de nectar 
van de bloemen voortreffelijke honing.

Nieuwe aanplant
Nu er grote behoefte is aan meer bomen in ons land kun-

nen we mogelijk eens denken aan een Anna Paulownabos. 
Dat zou vooral in het voorjaar prachtig zijn!

Bloemkelken van 6 cm, foto Joost Gieskes Foto Fred Rietveld
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Rijswijk, Leidschendam-Voorburg (in feite Voorburg en 
het voormalige Veur) en Voorschoten zijn gebouwd op 
de oudste en meest landinwaarts gelegen strandwal in 
dit deel van Nederland. Deze 5.000 jaar oude, parallel 
aan de kust lopende voormalige duinenrij is gemiddeld 
ruim vierhonderd meter breed.

Hierop, aan de gracht van Corbulo, vestigde keizer Hadri-
anus rond het jaar 122 zijn Forum Hadriani, waarvan de 
grondsporen te vinden zijn in Voorburg-West. Zowel aan de 
noordwestelijke als de zuidoostelijke flank van deze strand-

wal loopt door ‘Veur’ (nu Leidschendam) al eeuwen een ver-
bindingsweg vanuit Voorburg naar Leiden. Na Leidschen-
dam gaan deze wegen, ook bekend als (Veurse) Achterweg 
en (Veurse) Straatweg, als N447 samen verder richting Voor-
schoten.

Aan deze oude verbindingswegen lagen in de Middeleeu-
wen verschillende zogenoemde ridderhofsteden zoals Dui-
vesteijn en Leeuwensteijn. Vanaf de 17e eeuw ontstonden er 
vele fraaie landgoederen en buitenplaatsen, terwijl aan de 
Achterweg vooral boerderijen gevestigd waren. Enkele be-
kende namen van zulke landgoederen zijn Hofwijck, Dam-
sigt en Rozenrust. Waar Achterweg en Straatweg samenko-
men ligt sinds jaar en dag het landgoed Schakenbosch. Al in 
twaalfde-eeuwse teksten wordt het vooral uit bos bestaande 
leengoed Scadenbosch vermeld, terwijl in de 16e eeuw spra-
ke is van het ‘Schaedeckenbosch’.

In de 17e eeuw is het leengoed opgedeeld en ontstaat er-
naast het landgoed Noorthey waar in de 19e eeuw de oud-
ste zoon van koning Willem III drie jaar op de gelijknamige 
kostschool heeft gezeten. Schakenbosch bestond toen nog 
hoofdzakelijk uit een bouwmanswoning met stallen, boom-
gaard en bos, met een oppervlak van 20 hectare (zie verder 
de bundel ‘Over, door en om de Leytsche Dam’ uit 1988).

In de jaren dertig van de vorige eeuw, 
een jaar na de samenvoeging van Veur 
en Stompwijk tot gemeente Leidschen-
dam verwierf de Stichting ‘Nederlands 
Hervormde Inrichtingen voor Zenuw- en 
Geesteszieken Hulp en Heil’ in 1939 in de 
Duivenvoordse polder de bouwmanswo-
ningen Bouwlust en Herbertshoeve met 
daarbij behorende landerijen, alsmede 
de bouwmanswoning Schaekenbosch 
met zijn tussen Straatweg en Achterweg 
gelegen gronden. Op de verworven terrei-
nen werd in Engelse landschapsstijl een 
groot park aangelegd waarbinnen ver-
schillende karakteristieke gebouwen ten 
behoeve van verpleging en behandeling 
van patiënten een plek kregen. Ook ver-

rees er een kerk. Langs de noordoostelijke 
flank (met zicht op kasteel Duivenvoorde) 
bleef of kwam er geriefbos dat er tot op he-
den nog ligt.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft 
het nog in ontwikkeling zijnde complex 
van Hulp en Heil, dankzij een ondergronds 
gangenstelsel, ruimte geboden aan onder-
duikers en aan het verzet. Ook maakte het 
Centraal Bureau voor de Statistiek gebruik 
van de gebouwen.

Het park
Inmiddels zijn de GGZ-gebouwen deels 

afgebroken en wordt een ander deel an-
ti-kraak bewoond. Park en bos worden al-
lang niet meer goed onderhouden en maken 
een verwaarloosde en verwilderde indruk, 
wat overigens ook zijn charme heeft. Voor 
kenners is het een geliefd wandelgebied. Het parkgedeel-
te herbergt ruim 800 geïdentificeerde solitaire bomen van 
uiteenlopende soorten. Naast enkele tientallen vliegdennen 
en metasequoia’s en een enkele fijnspar en taxus, staan er 
vooral loofbomen. Beeldbepalend zijn een treurbeuk, enkele 
oude kastanjes en beuken, en verder teveel soorten loofbo-

men om hier op te sommen. Daarnaast is 
er het geriefbos van een aantal hectare.

Het dierenleven gedijt bij al dit groen. 
Naast veel vogels komen konijnen, ha-
zen, eekhoorns, egels, mollen en zelfs 
boommarters voor. Eerder zijn er een 
wezel, een vos en een kleine ree waarge-
nomen. Naast de overbekende tuin- en 
parkvogels zijn groene spechten, grote 
en kleine bonte spechten, buizerds, de 
krakeend, een ijsvogel en de houtsnip 
gezien. Ook nestelen er uilen. Een voge-
laar rapporteerde ook zilverreiger, boom-
klever, boomkruiper, sijs, goudhaantje 
en koperwiek. Tenslotte broeden er op de 
kerktoren al meer dan 10 jaar ooievaars.

Recente ontwikkelingen en toekomst
Al sinds 2010 is er binnen de gemeente veel over de toe-

komst van het gebied te doen. In 2015 is het terrein gekocht 
door projectontwikkelaar MeyerBergman die er ‘Landgoed 
Voorlei’ wil vestigen. Kort gezegd omvat het bouwplan de 
bouw van 325 woningen, waaronder ook hoge gebouwen 
tot 22 meter. Op dit moment is de toegestane bouwhoogte 
maximaal 9 meter. 

Dit voornemen is niet onweersproken gebleven. ‘Behoud 
Park Schakenbosch’ is een initiatief van omwonenden die 
zich inzetten om het park zoveel mogelijk in stand te hou-
den en de bebouwing te beperken. Onlangs heeft de gemeen-
teraad echter het gewijzigde bestemmingsplan vastgesteld. 

Hoewel projectontwikkelaar Voorlei een deel van de park-
bomen en het bos wil behouden en een verhoudingsgewijs 
groen en voor woningzoekenden aantrekkelijk bouwplan 
heeft ontwikkeld gaat hiermee toch een uniek natuurgebied 
verloren. Dit was de laatste mogelijkheid voor Leidschen-
dam-Voorburg om binnen de bebouwde kom een stadsbos of 
heempark te realiseren. Een gemiste kans in een gemeente 
die zich graag als groen wenst te afficheren!

Park Schakenbosch: 
requiem voor een bij-
zonder natuurgebied

Sander Wennekers

Foto Tonny de Vries

Foto behoudparkschakenbosch.nl
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telescoop bij zich heeft is het smullen geblazen. 
Een greep uit de waarnemingen: blauwe kiekendief, 

buizerd, torenvalk, grauwe-, nijl-, rot- en Canadese gans, 
slobeend, krakeend, wintertaling, wilde eend, pijlstaart, 
witgatje, fuut, waterhoen, kemphaan, kraai, blauwe– en zil-
verreiger en diverse kbv-tjes (klein bruin vogeltje) met als 
hoogtepunt de veldleeuwerik. Ze zijn niet altijd te zien, maar 
er zijn voldoende waarnemingen. Je kunt op waarneming.nl 
een overzicht vinden van de 146 vogelsoorten die er inmid-
dels zijn waargenomen. Verder zijn er talloze planten en in-
secten. 

In het gebied zijn prima fietspaden met iets speciaals: 
bordjes hebben in de praktijk in zo’n afgelegen open gebied 
geen lang leven, dus zijn de padnamen in het asfalt aange-
bracht. Een geweldig idee! Er lopen ook een aantal ruiterpa-
den. 

Er is nog wel een aantal zaken dat aandacht verdient: 
Het gebied is nu nog niet geheel toegankelijk. Op sommige 
plaatsen is er wateroverlast op de paden. Op zich niet zo raar 
in een waterberging en helemaal niet erg voor de natuur. De 
aannemer werkt aan extra maatregelen. Veel paden lopen 

dood. Ze verdwijnen soms pardoes in het water om 
aan de overkant weer verder te gaan. Eigenlijk best 
leuk, zolang er maar geen off the road rijders die 
paden gaan ontdekken. 

Met een deel van de paden is nog iets vervelends 
aan de hand. Ze blijken gemaakt te zijn van goed-
koop sloopafval, waardoor er stukken metaal en 
plastic op of langs de paden liggen. Goedkoop is 
duurkoop! 

Nog ernstiger is de stand van zaken rond de on-
geveer duizend aangeplante bomen. Dat is vaak 
niet goed gedaan: de bomen zijn direct in de klei 
gepoot. Als het droog is verhardt deze en als het 
dan regent loopt het regenwater buiten het bereik 
van de wortels. Veel bomen zijn er dan ook zielto-
gend slecht aan toe. Er zullen waarschijnlijk veel 
exemplaren vervangen moeten worden. Maar des-
ondanks en voor een gedeelte juist daardoor, is de 
Nieuwe Driemanspolder een gebied dat de moeite 
waard is om te bezoeken. De komende tijd is de na-
tuurontwikkeling er explosief!

Driemanspolder 
vogelparadijs!
Leon van den Berg

Foto’s Wim de Koning Gans

De Nieuwe Driemanspolder tussen Leidschendam-Voor-
burg en Zoetermeer is inmiddels een paar maanden 
open voor publiek. Voor mensen lijkt er nog niet zoveel 

te beleven. Het is vooral nog een kale vlakte met hier 
en daar een boom en daarnaast veel pionierplan-

ten en riet aan de waterkant.

Maar schijn bedriegt, want voor wandelaars 
liggen er vele kilometers voetpad en als die 

wandelaar dan ook nog een verrekijker of 
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Tijdens mijn hardlooprondje door Meijendel zie en hoor 
ik geen vogels, en als ik in datzelfde gebied naar vo-
gels ga kijken loop ik als een slak. Kortom, mijn twee 
activiteiten: beginnend vogelaar en hardloper zijn 
doorgaans strikt gescheiden, maar een paar maanden 
geleden liep het anders.

Tegen het einde kreeg ik kramp. Ik ging langzaam uitlo-
pen en had zo eindelijk tijd om eens om mij heen te kijken 
op dit parcours. Onbewust werd de hardloper een vogelaar. 
Ik zag een zijpad dat uitkwam bij een plas waar ik nog nooit 
was geweest. Even proberen of ik, zonder kijker helaas, iets 
bijzonders te zien zou krijgen en ja hoor: een ijsvogel vloog 
midden over de plas. Bijna op hetzelfde moment kwam er 
een bruine vogel pijlsnel laag over mij heen, richting ijsvo-
gel. Wat volgde staat nog steeds op mijn netvlies. De ijsvogel 
maakte scherpe draaien en wist de keer op keer toestotende 
roofvogel (een sperwer?) steeds net te ontwijken. Beide vo-
gels verdwenen aan de overkant van de plas, waar een door-
gang leek te zijn naar een ander water. De afloop bleef voor 
mij dus onbekend. Ik hoop dat de ijsvogel het heeft gered. 
Waarom ik niet voor de sperwer kies weet ik eigenlijk niet.

Ik heb dat natuurfilmpje in mijn hoofd nog vaak met veel 
plezier afgedraaid, en blijf wel met vragen zitten. Gezien de 
grootte van de aanvaller denk ik dat het een sperwer moet 
zijn geweest. Vallen die vaker ijsvogels aan? Je zou denken 
dat zo’n beweeglijke prooi moeilijk is, en het dus teveel ener-
gie kost met weinig kans van slagen. Of lukken roofvogel-
aanvallen sowieso vaak niet? Of zou het misschien een jon-
ge sperwer zijn geweest, die nog niet weet welke vogels een 
goede prooi zijn, en was dit dus gewoon een ‘sperwer-leer-
moment’? Voor mij was het in elk geval een unieke waarne-
ming waar ik nog lang aan zal terugdenken. Maar hoe uniek 
was dit eigenlijk echt?

 
Jan-Willem de Groot

Dit is een mooie waarneming van een mooie soort; de ijs-
vogel wordt, mede vanwege zijn snelheid, wel eens de blau-
we flits genoemd. En vanwege die snelheid zou hij best wel 
eens ontsnapt kunnen zijn aan de klauwen van de sperwer. 
Maar onderschat wat dit betreft de sperwer ook niet. Door 
zijn lichaamsbouw (korte vleugels en lange staart) is hij 
heel wendbaar, wat zeker in bosgebieden een voordeel is. De 
ijsvogel lijkt me een ongebruikelijke prooi voor een sperwer, 
die eigenlijk een bosvogel is, terwijl de ijsvogel juist de voor-
keur geeft aan sloten en beken. 

Het zou inderdaad een nog jonge sperwer kunnen zijn die 

de kunst van het jagen nog moest leren. Weliswaar krijgen 
jonge vogels in de zoektocht naar voedsel les van hun ouders, 
maar op een gegeven moment moeten ze het toch echt zelf 
(uit)zoeken. En dan overschatten ze hun eigen vaardigheden 
wel eens. Zo zag ik een aantal jaren geleden ook een sperwer-
jacht mislukken. Op enige hoogte vloog een rosse vleermuis 
over. Deze vleermuissoort, ter grootte van een spreeuw, is 
regelmatig overdag vliegend aan te treffen. Nu zijn vleermui-
zen, die zeer snel moeten kunnen reageren tijdens hun zoek-
tocht naar insecten, uiterst wendbaar. De sperwer ondernam 
enkele moedige pogingen, maar ‘ontspoorde’ enkele keren 
doordat de vleermuis zich plots wat liet zakken of naar links 

dan wel rechts zwenkte met een haakse bocht. Deze sperwer 
moest duidelijk zijn meerdere erkennen in de vleermuis.

Terug naar de vragen over de ijsvogel en de sperwer. De 
meeste roofvogelaanvallen mislukken, maar als ze eenmaal 
een goede prooi te pakken hebben, kunnen ze daar geruime 
tijd op teren, oftewel uitbuiken. Dat geldt bijvoorbeeld ook 
voor leeuwen die op gazelles jagen. Daarom zijn commer-
ciële roofvogelshows misleidend: daar zijn roofvogels erop 
getraind bij de begeleider meerdere keren per dag een hapje 
op te halen. Zo ontstaat de indruk dat ook wilde roofvogels 
continu op jacht zijn.

Mijn voorzichtige conclusie is toch dat het een jonge 
sperwer is geweest in deze naar mijn mening redelijk unieke 
situatie. Een volwassen sperwer zal namelijk veel meer re-
kening houden met zijn energiegebruik. Een te sterk afgeno-
men energiepeil moet uiteindelijk toch weer worden gecom-
penseerd met een extra zoektocht naar voedsel.

Predatie is een boeiend thema. Er zijn mensen die elke 
ekster die een merelnest leeghaalt wel de nek zouden willen 
omdraaien, terwijl anderen predatie juist zien als een inte-
graal deel van de natuur. 

Adri Remeeus

Ontsnapte de ijsvogel?

Vogelverhalen

Jan-Willem de Groot en Adri Remeeus

Foto Airwolfhound, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Collectie Rijksmuseum. Barbara Regina Dietzsch, Public domain, via Wikimedia Commons

Bouke ten Cate. via Wikimedia Commons
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Op Monumentendag 11 september om 14.00 uur een wan-
deling langs monumentale bomen met Haagse bomendes-
kundigen Leendert Koudstaal en/of Bas Steenks. 

Wist u dat Karel de Vijfde al in 1536 lindes liet planten op 
het Lange Voorhout? Het begin van een mooie traditie in Den 
Haag om bomen te koesteren. 

Wij starten ter hoogte van Denneweg 64, buiten het HKK 
gebouw waar de tentoonstelling plaats vindt. Daar bent u na 
afloop welkom voor een kopje koffie of thee. De wandeling 
duurt ongeveer twee uur. Indien nodig kunnen we ook een 
kortere wandeling organiseren. Meldt u zich zo spoedig mo-
gelijk aan bij aanmeldingenjubileum2021@avn.nl.

13

Wij vieren onze bijna honderdjarige inzet voor het behou-
den en versterken van de natuur en de groene omgeving in 
Den Haag en de regio met een kunsttentoonstelling. Van 1 tot 
en met 26 september kunt u in het gebouw van de Haagse 
Kunstkring werken bewonderen met als thema ‘Ode aan de 
natuur in Den Haag en omgeving‘. Daarnaast organiseren we 
een aantal activiteiten. Meer op pagina 22 en www.avn.nl.

95 jaar AVN

18 september om 14.00 uur. Fietstocht langs bomen in 
Mariahoeve, met Paul Boeters, DNA (Duurzaam Natuur en Ar-
chitectuur) Mariahoeve, start station Mariahoeve, maximaal 
15 personen. Meldt u zich vooral tijdig aan!

U kunt de wandel- en fietsroute ‘De Waarden van de Wijk’ 
ook zelf afleggen met behulp van flyers. Meer informatie 
over bezoek van de tentoonstelling ‘Waarde van Bomen’ die 
in Mariahoeve in het station plaatsvindt en aanmelden via 
aanmeldingenjubileum2021@avn.nl.

Op 5 september organiseren kunstschilders Anneloes 
Groot en Elske Wilton een buitenschilderdag. Vertrek vanaf 
HKK om 10.00 uur, duurt tot 16.00 uur. Neem zelf veldezel, 
verf, penselen en doek mee en ook lunch. Aanmelden vóór 20 
augustus bij aanmeldingenjubileum2021@avn.nl.

Tentoonstelling in september

Fietstocht 
‘bomen in Mariahoeve’

Wandeling 
‘monumentale bomen’

Buitenschilderdag

Van links naar rechts:

1. Wim Bettenhausen, Ten Noorden van Den Haag
2. Henk de Bie, Waterpartij Van Stolkpark, Den Haag
3. Kris Spinhoven, Buurttuin Vreeswijkstraat, Den 

Haag
4. Ineke Mahieu, Het Hyacintenbos (bij Ockenburg)
5. Tineke van den Berg, Terras bij de Grote Kerk
6. Mariska Mallee, ‘So happy to walk with my dog 

Yessi in the park’ (Rijswijkse bos, de Naald).

4 september 15.00-15.30 zal pianist en componist Albert 
Brussee uit de cycli ‘Van de Bloemen’ en ‘Van de Vogels’ van 
Bernhard van den Sigtenhorst Meyer spelen, gevolgd door 
een eigen compositie. In een korte inleiding zal hij meer ver-
tellen over deze Haagse componist. Na afloop zijn CD’s te 
koop. Voor meer informatie, zie www.albertbrussee.nl. Aan-
melden bij aanmeldingenjubileum2021@avn.nl..

Muzikaal intermezzo

Op 1 september is er de feestelijke opening van de kunst-
tentoonstelling ‘Ode aan de natuur in Den Haag en omgeving’ 
door wethouder Hilbert Bredemeijer met jubileumborrel. 

25 september: onze verjaardag!
Op deze toch speciale dag is er om 13.00 uur een informele 
lunch voor AVN leden gevolgd door een lezing om 14.00 uur 
door Mw Leltz, directeur van het Nationaal Park Hollandse 
Duinen. Na afloop is er gelegenheid tot vragen stellen en dis-
cussie.
Bijwonen van borrel en verjaardag kan beperkt. De volg-
orde van binnengekomen mails op aanmeldingenjubile-
um2021@avn.nl bepaalt wie er bij kan zijn.

Jubileumborrel en verjaardag
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Omgevingswet: 
de Omgevingsvisie

In de vorige Haagwinde is de uiterst belangrijke Omge-
vingswet aan bod gekomen. In deze wet, waarvan de 
geplande ingangsdatum van 1 januari 2022 waarschijn-
lijk weer zal worden uitgesteld, staat dat alle bestuurs-
niveaus een omgevingsvisie moeten vaststellen. Die 
visies vormen de basis voor de toekomstige ruimtelijke 
plannen. Er zijn of komen zo de nationale, de provincia-
le en de gemeentelijke omgevingsvisies (NOVI, POVI en 
GOVI). De stand van zaken.

Het Rijk: NOVI
Het Rijk heeft in september 2020 de NOVI aan de Twee-

de Kamer gepresenteerd. Het Rijk zet in op duurzaamheid, 
stikstof en CO2 reductie, maar gaat vooral in op de aanwij-
zing van locaties voor de opwekking van duurzame energie. 
Over landelijk gebied staat er: ‘De NOVI geeft richting aan 
een toekomstige ontwikkeling van een landelijk gebied waar 
het prettig wonen, werken en recreëren is’. Veel staat er niet 
in over natuur. Dat is niet echt verbazingwekkend, want het 
Rijk heeft de verantwoordelijkheid voor natuurbeheer over-
gedragen aan de provincie.

De provincie: POVI
De provincie Zuid-Holland is klaar met haar POVI. Gelukkig 

zet de provincie stevig in op het instandhouden en verster-
ken van de natuur op haar grondgebied. Zij is verantwoorde-
lijk voor het Natuur Netwerk Nederland (NNN), naast Natura 

Jos Verhoeff

2000 een krachtig instrument om de ontwikkeling van na-
tuur- en groengebieden te kunnen sturen. De AVN heeft in 
een zienswijze laten weten dat er wat ons betreft nog een 
aantal gebieden aan dat NNN moeten worden toegevoegd, 
zoals het Hubertusduin, de Nieuwe Scheveningse Bosjes 
en de Scheveningse Bosjes. Dit zou de verbindingen tussen 
groen- en natuurgebieden moeten verankeren. Om die re-
den stellen we ook een ecologische verbinding voor tussen 
en naar de buitenplaatsen en groengebieden in Leidschen-
veen-Ypenburg en Rijswijk (langs de Vliet) die behoren tot 
het NNN.

De gemeente: GOVI
De gemeente Den Haag is druk bezig met het maken van 

een omgevingsvisie. Aan voorbereidend beleid geen gebrek: 
in de afgelopen jaren heeft de AVN meegekeken met: Agenda 
Ruimte voor de Stad, Agenda Groen, Nota Haagse Hoogbouw, 
Puntensysteem Groen- en Natuurinclusief Bouwen, Nota 
Stadsnatuur, Nota Stadsbomen. Alle nota’s bevatten gede-
gen paragrafen over de visie op het Haagse groen en gaan 
als basis dienen voor de GOVI. Eind 2020 is een startnotitie 
verschenen die de gemeentelijke visie in grote lijnen om-
schrijft. De AVN ziet er veel positieve punten in, maar heeft 
in een schriftelijke reactie ook laten weten dat wat haar be-
treft in de GOVI vooral de ambitie komt te staan de Stedelijke 
Groene Hoofdstructuur duurzaam in stand te houden en te 
versterken. 

Hoe werken omgevingsvisies samen
De grote vraag is en blijft hoe met deze omgevingsvisies 

om moet worden gegaan en wat te doen als de visies elkaar 
tegenspreken. In de Omgevingswet komt te staan dat de om-
gevingsvisie ‘zelfbindend’ is voor de bestuurslaag die haar 
heeft opgesteld. Zelfbindend betekent dat de omgevingsvi-
sie alleen verplichtingen schept voor degene die het docu-
ment heeft gemaakt. De omgevingsvisies van het Rijk en van 
de provincies werken dus niet rechtstreeks door in de om-
gevingsvisie van de gemeente. De Omgevingswet kent wel 
het zorgvuldigheids- en motiveringsbeginsel. De gemeen-
teraad of Provinciale Staten moeten in hun omgevingsvisie 
laten zien dat zij de omgevingsvisies van andere relevante 
bestuursorganen hebben betrokken, maar de wet doet geen 
uitspraken over wat dat precies is, ‘hebben betrokken’. 

Oeverplanten
inventariseren

In een polderlandschap en in de bebouwde kom bieden 
oevers vaak goede kansen voor ‘wilde natuur’, maar 
ook belangrijke schuilplaatsen voor diverse planten- en 
diersoorten. Naturalis wil in kaart brengen met welke 
oevers het goed gaat en welke oevers van een beter be-
heer zouden kunnen profiteren. Daarvoor zijn heel veel 
gegevens nodig en het zou mooi zijn als veel mensen 
daaraan willen bijdragen door oeverplanten te inven-
tariseren. 

Voor het vierde jaar, van 15 mei tot 15 september 2021, kan 
iedereen die het leuk vindt ‘oeverexpert’ worden. Je draagt 
dan bij aan het verzamelen van nuttige gegevens voor on-
derzoek, onderwijs, beleid en advies en ook ervaar je de slo-
ten en oevers op een andere manier. Het leren en beleven van 
onze mede-onderzoekers is voor Naturalis heel belangrijk. 

‘Oeverchecken’ is leuk en nog leuker dit jaar met een gloed-
nieuwe app. 

Het onderzoeksgebied ligt tussen Den Haag, Gouda en 
Haarlem. Kies oevers in jouw buurt of stap op je fiets en kies 
onderweg oevers uit, bijvoorbeeld langs de belevingsroutes 
in de regio. Oeverchecken is een coronaproof activiteit die je 
in je eentje of met een ander kunt doen.

 
Je hoeft geen specialist te zijn om te helpen. De 24 indica-

torplanten leer je snel herkennen via foto’s, filmpjes en quiz-
zen op de website www.mijnoeverplanten.nl. Je wordt vanzelf 
een specialist in de herkenning van oeverplanten en na een 
tijdje check je bijna automatisch elke oever en herken je de 
planten die er staan.

 
In Den Haag heeft een AVN-lid een bescheiden start ge-

maakt langs de Schenkkade en in het Haagse Bos. Het is 
leuk als er meer wordt geïnventariseerd, ook al is de indica-
torlijst niet specifiek voor alle Haagse gronden ontwikkeld. 

Ilse Duijvestein / Naturalis

Harig wilgenroosje

Kattenstaart 1514



Watergat is in opspraak. Dit deel van het zogenoemde 
Geestje in Monster-Noord, gelegen direct achter de dui-
nenrij tussen de Molenslag en het Schelpenpad heeft 
een bewogen geschiedenis. Ondanks pogingen dit te 
voorkomen is er nu een prachtig stukje natuur aan het 
ontstaan. 

Nog niet zo heel lang geleden stonden er kassen, maar het 
gebied is te klein voor efficiënte tuinbouw. De strook vormt 
inmiddels wel een natuurlijke buffer tussen de woonwijken 
en het ernaast gelegen kwetsbare Natura 2000 duingebied.

Bewogen geschiedenis
Het Geestje Monster-Noord waarin Watergat ligt (18 ha), 

was tot 1960 duingebied. Tussen 1960 en 1964 is het afgegra-
ven, onder andere om zand te leveren voor de Deltawerken, 
Daarna is het vrijgekomen gebied in pacht aangeboden aan 
tuinders die elders waren weggesaneerd. Op sommige delen 
is ruim drie meter duinzand afgegraven. De afgelopen hon-
derd jaar heeft het Westland meer dan 500 hectare aan duin 
afgegraven en weggevoerd. Dat is bijna net zoveel als er nu 
nog duinen over zijn. 

Uit vondsten in het afgegraven materiaal blijkt dat het 
duingebied ter plekke al vele eeuwen bewoond werd. De 
streek eromheen was een onbewoonbaar moerasgebied 

waar het water vrij spel had. In de duinen kon relatief veilig 
worden gewoond en geboerd. Bewoning op het hoog gelegen 
Geestje gaat zo al honderden jaren terug. 

Monster-Noord, inclusief Watergat, was tot 1960 relatief 
ruig duingebied, al waren er, zoals bijna overal, pachters 
die het economisch nuttig maakten. Zij gebruikten het voor 
open landbouw en duinweiland. Schapenhouders waren in 
die tijd in het gebied redelijk succesvol. Deze boeren zijn uit-
gekocht toen het gebied werd afgegraven. 

Men dacht in 1960 dat als het Geestje was afgegraven er 
11 tot 18 tuindersbedrijven zouden kunnen worden gevestigd, 
elk met één hectare grond. De pachters werden onder ande-
ren gezocht onder de bedrijven die vanwege de Deltawerken 
elders moesten verdwijnen.

De toenmalige gemeente Monster had destijds overigens 
ook plannen er een recreatiegebied van te maken zodat be-
woners niet tegen, zoals zij het noemden, ‘’lelijke kassen’’ 
hoefden aan te kijken, maar de tijden waren er niet naar.

De ‘Glazen Stad’
In die jaren ’60 werd namelijk overal in de streek onder-

zocht waar de ‘Glazen Stad’ kon uitbreiden. Veel land is toen 
omgezet naar tuinbouw. Op het hoogtepunt bedroeg het 
oppervlak aan glas ongeveer 3300 hectare, nu minder dan 
2200. De ‘Glazen Stad’ bestaat niet meer. Ook de kassen in 
het Watergat zijn weg.

Woonwijk of natuurgebied
Al in 2008 waren er woningbouwplannen voor het gebied, 

toen ook met hoogbouw tot 6 verdiepingen. De groep ‘Vrien-
den van de Molen’ heeft indertijd met succes bezwaar ge-
maakt: er is een nieuw bouwplan gekomen met minder wo-
ningen en zonder hoogbouw.

Maar de tijden zijn veranderd: er is een sterker besef dat 
we de schaarse groengebieden die er zijn, moeten behouden. 
Het platform Natuur-Westland, waarin ook de AVN vertegen-
woordigd is, pleit er samen met een groep bewoners voor, de 
woonwijk in het geheel niet te bouwen en het gebied terug te 
geven aan de natuur. Er loopt nog een beroepsprocedure en 
er wordt geprobeerd met het houden van excursies de mooie 
natuur die inmiddels in het gebied aan het ontstaan is voor 
het voetlicht te brengen. 

Het Huys 
Clingendael

Over de geschiedenis van landgoed Clingendael bestaan 
talloze beschrijvingen. Daarin wordt de ontwikkeling 
vanuit een boerenbedrijf naar een landgoed beschreven, 
inclusief het huis. In dit artikel ligt het accent op de 
ontwikkeling van het huis door de jaren heen, als beeld-
bepalend element in het park.

Omstreeks 1591 werd een boerenhofstede gekocht door 
Philips I Doublet. Over een sloot werd een woning met dak 
gebouwd. De datum daarvan is niet exact bekend, vermoe-
delijk tussen 1650 en 1660. Het opvallende van dit gebouw 
was dat het in zeer veel opzichten een frappante gelijkenis 
toonde met Hofwijck van Huygens. 

Rond 1690 werd het huis met twee vleugels uitgebreid, 
met drie gelede dakvormen. In 1733 werden de tuinen verre-
gaand versoberd. De kosten van onderhoud van de classicis-
tische tuinen waren namelijk immens. Een eeuw later waren 
de tuinen door de nieuwe eigenaren Van Brienen getransfor-
meerd naar de landschapsstijl.

Het volume van het huis nam aanzienlijk toe, er kwam 
een gemeenschappelijk dak en een versoberde klokkento-
ren. Ook werd in 1850 een serre toegevoegd. Vermoedelijk is 
het huidige klokkentorentje rond 1920, na de Eerste Wereld-
oorlog, aangebracht. Op een foto uit 1938 is het goed te zien.

In de Tweede Wereldoorlog nam Rijkscommissaris 
Seyss-Inquart zijn intrek in het Huys Clingendael. Dat was 
een geluk bij een ongeluk, want het landgoed is mede daar-
door – uitgezonderd de aanleg van een tankgracht - voor het 
grootste deel aan het oorlogsgeweld ontkomen. Wel werd 
uit vrees voor indringers het balkon op de eerste verdieping 
verwijderd, en de serre werd met onder andere grote ramen 
drastisch veranderd tot een ‘Wintergarten’ (wintertuin).

Restauratie en renovatie. Van woning naar kantoor
In 1980 besloot de gemeente Den Haag het pand te res-

taureren en als kantoor in te richten. De opdracht was om zo 
min mogelijk afbreuk te doen aan het concept. De oorspron-
kelijke ruimtes moesten gehandhaafd blijven. Bij opsplit-
sing werd dat gedaan met wegneembare panelen.

De meest ingrijpende verbouwing was die van de kapver-
dieping. Er werd een geheel nieuwe kapconstructie gemaakt 
die het hele gebouw overdekt, met daarbij steilere kaphellin-
gen, waardoor op de zolder een volwaardige kantoorruimte 
kon worden gerealiseerd. De nokhoogte werd niet gewijzigd. 
De serre werd in de stijl van het huis ingericht, met gelijk 
uitziende raampartijen.

De renovatie werd opgeleverd op 1 december 1982. De res-
tauratie en renovatie werden voorbereid en begeleid door de 
Dienst der Gemeentewerken. Projectleider ervan was bouw-
opzichter I. van Elk. Ter gelegenheid daarvan schreven Maar-
ten van Doorn en Christiaan Vaillant het boekje ‘Clingendael, 
het huis, de tuinen, de bewoners’, december 1982, uitgave 
Koninklijke Drukkerij de Swart.

Joost S. H. Gieskes

Op een foto uit 1938 is het klokkentorentje te zien

Behoud Watergat 
voor de natuur

Aad van Uffelen

 Watergat zoals het er nu uitziet. Foto Willem Minderhout

1716



Foto’s gemaakt door de grootvader van de schrijver, Jacob van der Markt, rond 1920

Herinneringen
aan de Bosjes

Op zondagmorgen, ik was toen een jaar of tien, heel 
vroeg als mijn ouders nog sliepen liep ik naar de Sche-
veningse Bosjes.
Er waren daar eekhoorntjes die ik pinda’s ging brengen. 
Ze kwamen die uit mijn hand halen. Eens mocht ik er 
zelfs een vasthouden. Als ik daaraan terugdenk voel ik 
het nog. 

Dat was in 1939. In de Tweede Wereld-
oorlog veranderde er veel. Aanvankelijk 
viel het nog mee, maar in de loop van 
de oorlog gingen de Bosjes flink op de 
schop: ter hoogte van de Water partij 
kwam een hoofdkwartier van de bevel-
hebber van de Duitse marine, zwaar 

bewaakt en goed gecamoufleerd. Een tijdlang waren de Bos-
jes daarna nog vrij toegankelijk. Later ontstond de vesting 
Scheveningen. Voor de bouw van de verdedigingslinie Atlan-
tikwall werden op een brede strook alle bomen verwijderd en 
werd een tankversperring aangelegd. In de hongerwinter van 
1944/45 kapten de omwonenden ook veel bomen. Het hout 
werd in kacheltjes gestookt voor een beetje verwarming en 
om te kunnen koken. Er was geen gas, geen elektriciteit en 
de steenkolen raakten op.

Dat kappen werd door de Duitsers oogluikend toegela-
ten. Helaas werd na de oorlog het bos ter plekke niet terug 
geplant. De door de kap vrijgekomen ruimte werd benut om 
een brede verkeersweg aan te leggen. Ook het sierlijke pro-
fiel van de Waterpartij werd veranderd. De Kerkhoflaan kreeg 
een aansluiting met de Jacob Catslaan, wat opnieuw veel bo-
men kostte. Van de oorspronkelijke sfeer die de Schevening-
se Bosjes ooit kenmerkte was daarna niet veel meer over.

Jaap van Loenen

Aan de slag in de 
Scheveningse Bosjes

Alweer zes jaar geleden had de gemeente grootse plan-
nen om de Scheveningse Bosjes en omliggende gebieden 
te veranderen in een ‘Internationaal Park’. Met 24 food 
trucks op de zandvlakte en een 1000 m lange witte 
bank. In september 2017 kwam een denktank met een 
breed gedragen visie die later dat jaar werd 
vastgesteld door de gemeenteraad. Nu ligt 
er een voorstel van het college van B&W 
voor de uitvoering ervan. Wat komt er van 
de voorstellen in de visie terecht?

De Teldersweg: oversteek voor mens en dier?
De Teldersweg is een van de drukste wegen 

in Den Haag, en snijdt de Scheveningse Bosjes 
in twee delen. In de visie stond een voorstel om 
oversteekplaatsen te realiseren voor mens en 
dier. 

Volgens B&W is het voorstel haalbaar, maar te duur. Ver-
bindingen over de weg kunnen volgens hen alleen worden 
gemaakt als het project meelift met andere projecten, zoals 
een ongelijkvloerse kruising met de Scheveningseweg en de 
‘schaalsprong OV’, waarbij naast de Teldersweg ook nog een 
light rail tracé door de Bosjes zou komen. 

Te weinig geld: wat krijgt prioriteit?
Voor de uitvoering van de plannen voor verbetering, maar 

ook die voor onderhoud heeft B&W minder dan de helft van 
het benodigde geld begroot. En dan alleen voor de zuidelij-
ke helft, terwijl juist op het Belvedèreduin tijdens de coro-
na-periode nagenoeg alle bankjes, bakken en tafels vernield 

zijn. Gelukkig wordt wel gestart met de uitvoering van het 
beheerplan voor het bos. Het plan verhoogt de biodiversiteit 
door aanplant van inheemse bomen, struiken en bloemrij-
ke zoomvegetaties. Een inhaalslag wordt over vijf jaar ver-
spreid. Zo’n gefaseerde aanpak is beter voor de natuur. 

Er moet in ieder geval dringend iets gebeuren. Vooral het 
verwijderen van grote esdoorns die concurreren met oude 
eiken en honderdjarige dennen. In het beheerplan worden 
rustgebieden aangewezen voor de natuur. We vragen ons al-
leen af hoe die kunnen worden gehandhaafd. De toegezegde 
boswachter komt er namelijk niet. Het aangewezen rustge-
bied op het Belvedèreduin is bijvoorbeeld recent kaal gelo-
pen door deelnemers aan de vele commerciële lasergames 
daar. Die vinden zelfs volop plaats in het broedseizoen! 

Het zou een stap in de goede richting zijn om het gebied 

achter Madurodam en dat tussen Duinweg en Waterpartij 
als rustgebieden toe te voegen. 

Beheerplatform
Voor andere groengebieden zoals het Haagse Bos bestaan 

beheerplatforms waar natuurorganisaties, bewonersorga-
nisaties en gebruikers in zitten. Helaas voorziet het college 
daar voor de Bosjes niet in. 

Het is goed de gemeente aan de slag wil gaan met verbe-
teringen voor de Bosjes, maar er ontbreken essentiële onder-
delen. Betere participatie, door een beheerplatform, is nodig 
om de zo geliefde Scheveningse Bosjes voor de toekomst te 
behouden en te verbeteren!

Caroline de Jong

Het college wil een nieuw onderzoek naar de oversteek bij de Ver Huellweg. Een oplossing 
is dit kleine ecoduct geschetst door Joost Gieskes.
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Op de hoek van de Wassenaarseweg en de Van Alkemade-
laan staat het hoofdkantoor van de ANWB. Dat gaat weg en 
het huidige kantoor wordt vervangen door nieuwbouw van 
425 woningen, tot 47m hoog. Dit zal voor de natuurwaarden 
in die omgeving, pal tegen park Clingendael aan, erg nega-
tief zijn. 

Een kolos bouwen als men voornemens is en zo pardoes 
in dit landgoed te situeren, is daarnaast een aanslag op de 
historische en culturele waarden van het gebied en ook op 
de belevingswaarde.

Op 23 april presenteerden 22 Haagse sportclubs een 
plan voor een gigantisch complex - in totaal 16.000 
m2 - pal naast Natura 2000-gebied Westduinpark aan 
sportwethouder Hilbert Bredemeijer. Het zou er in 2025 
moeten staan. Naast een massief gebouw moeten er 
ook parkeerplaatsen komen.

Dit zal vooral in de weekeinden een toestroom van auto’s 
betekenen. En dat terwijl het naastliggende duingebied al 
tientallen jaren te kampen heeft met een ruime overschrij-
ding van de toegestane neerslag door stikstof.

Het betekent nogal wat voor de natuur: meer geluid, meer 
schaduwwerking, meer stikstof door de bouw en later door de 
toestromende auto’s. Ook landschappelijk wordt het bizar: als 
je over het pad loopt achter de baan kijk je tegen de gebouwen 
aan. Het is voorspelbaar dat, misschien niet meteen, maar 
dan even later, de bomen langs de sloot deels moeten wor-
den gekapt omdat er onvoldoende licht in de gebouwen komt  
Het terrein en het naastgelegen deel van de Westduinen is 
een bekend jachtterrein van de buizerd.

Onlangs publiceerde de gemeente plannen van het Rijk 
voor een groot kantoorgebouw met parkeerplekken pal 
naast het Catshuis, middenin park Sorghvliet. Het kan-
toor zou tijdelijk ambtenaren moeten huisvesten zolang 
het Binnenhof wordt verbouwd. Omwonenden, belan-
gengroepen, politieke partijen en ook de AVN spreken 
zich uit tegen deze plannen. 

Rijksbeschermd stadsgezicht
Rijksmonument het Catshuis ligt in Rijksbeschermd 

stadsgezicht Zorgvliet. Het is door de Rijksoverheid zo aan-
gewezen vanwege de cultuurhistorische en groene waarden. 
Voor plannen om naast het Catshuis in het groen een tijde-
lijk kantoorpand van vijf verdiepingen met parkeerplekken 
te bouwen, moeten bomen worden gekapt en de monumen-
tale tuinmuur met toegangspoort worden gedemonteerd. 

Bijzonder groen
Ook de politiek is niet over de plannen te spreken. Het 

kantoor is wellicht tijdelijk, maar bomen kappen is perma-
nent. Het park rond het Catshuis is deel van de Stedelijke 
Groene Hoofdstructuur en het Natuurnetwerk Nederland. Di-
verse politieke partijen vinden daarom dat een bouwvergun-
ning op deze plek niet afgegeven moet worden.

Tijdelijke bebouwing kan de eerste stap zijn naar perma-
nente bebouwing in het park. Daar zijn talloze voorbeelden 
van, kijk maar naar het Zuiderstrandtheater! De bescher-
mende muur weghalen is een plan dat al vaker door de AVN 
en andere belangengroepen van tafel is geveegd.

Hoogbouw bij de ANWB

Mega sportcomplex pal naast 
het Westduinpark

Kantoor in park SorghvlietActualiteiten 
portefeuillehouders

De AVN heeft een rapport gemaakt waarin zowel de ge-
meente als VolkerWessels, als projectontwikkelaar actief 
in het havengebied, gewezen worden op de kansen die er in 
het gebied liggen voor natuurontwikkeling. Postzegelniveau 
weliswaar, want er is veel versteend, maar het rapport werd 
dankbaar in ontvangst genomen en men ‘ging ermee aan de 
slag’.

Helaas zien wij dat er van de mooie voornemens door on-
derlinge problemen tussen de gemeente en de marktpartij-
en steeds meer afkalft. Wat er terecht zal komen van de door 
ons gesignaleerde kansen is de vraag.

Eén van de plekken waar, ondanks het versteende karak-
ter, een aantal typerende planten groei(d)en is het talud van 
de voorhaven. Op Koningsdag troffen wij helaas weer een 
volledig gemaaide steenvlakte aan. Hier groeide onder meer 
oorsilene en kandelaartje. 

Verdwenen planten in het 
Scheveningse havengebied

Er worden vaker vragen gesteld over stippen op bomen. 
Wat houden die in? In dit geval ging het om witte stippen in 
het Haagse Bos. Deze blijken bij navraag te zijn geplaatst ten 
behoeve van een boomveiligheidsronde. Bij deze bomen wor-
den dode takken uit de kroon gesnoeid die een gevaar vor-
men voor de wandelaars. Een beperkt aantal bomen hebben 
een oranje stip gekregen. Deze worden wel verwijderd, tenzij 
in de boom beschermde nesten worden geconstateerd. In 
dat geval wordt er gekeken naar een alternatieve oplossing, 
bijvoorbeeld uittoppen van de boom. Voorafgaand aan de 
werkzaamheden zullen deze bomen beoordeeld worden op 
aanwezige beschermde soorten. De werkzaamheden worden 
na het broedseizoen uitgevoerd. Ter aanvulling: Staatsbos-
beheer is verplicht deze veiligheidsronde periodiek uit te 
voeren. 

Witte stippen Haagse Bos

Groen Rijksmonument Park Sorghvliet wordt graag bezocht om de rust en de natuur Kaalgeschoren talud, te zien is dat het laatste stukje nog niet klaar is20 21



Van het bestuur Contactgegevens
Portefeuillehouders AVN

Bestuur AVN

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

Opgeven via www.avn.nl/ondersteuning
Of opsturen naar AVN, Badhuisstraat 175, 2584
HH Den Haag (denk aan de postzegel).
U kunt ook eenmalig doneren via  
www.avn.nl/donatie

Jubileum 95 jaar AVN

Na 95 jaar inzet van de AVN voor natuurbescherming wil-
len we nu vieren wat de natuur ons heden ten dage te bieden 
heeft! Op onze oproep aan kunstenaars om werk te maken 
gericht op de natuur in en om Den Haag werd enthousiast 
gereageerd. Van 1 tot en met 26 september kunt u komen kij-
ken naar het mooie resultaat: de tentoonstelling ‘Ode aan de 
natuur in Den Haag en omgeving’. Daarnaast zijn een aantal 
activiteiten georganiseerd.

Iedereen is welkom op de tentoonstelling in het gebouw 
van de Haagse Kunstkring (HKK) aan de Denneweg 64. 

Woensdag t/m vrijdag 12.00 - 17.00 uur / zaterdag en zon-
dag 13.00 - 17.00 uur.

AVN leden hebben natuurlijk toch een streepje voor en 
ontvangen eenmalig bij vermelding van hun lidmaatschaps-
nummer de jubileumbrochure (zolang de voorraad strekt) 
en een drankje. 

Aanmelden verplicht
We verwachten veel belangstelling voor het AVN jubileum 

en hopen ook dat in september weer veel kan. Maar aanmel-
den blijft verplicht voor alle evenementen. Wij kunnen u dan 
tijdig op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen. Dus 
meldt u zich vooral zo spoedig mogelijk aan. U kunt dit doen 
door een mail te sturen naar aanmeldingenjubileum2021@
avn.nl.

Zie ook de website www.avn.nl voor de laatste informa-
tie en voor het actuele programma. De Coronamaatregelen 
zijn nog niet voorbij. Wij hopen en vertrouwen er op dat in 
september meer mogelijk zal zijn, maar wij kunnen helaas 
nu nog niet weten wat de maximale aantallen deelnemers 
mogen of kunnen zijn.
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Adres: ...........................................................................................................
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Caroline Boonstra Centrum

Jaap van Loenen Duinoord

Arnim van Oorschot Zuidwest, Leijenburg e.o

Caroline de Jong-Boon Scheveningse Bosjes, Westbroekpark

Joost Gieskes Benoordenhout

Jos Verhoeff Kijkduin, Scheveningen haven, Meijendel

Frederike Bloemers Projectondersteuning

André Smit Westduinpark, Loosduinen

Leon van den Berg Zoetermeer, Buytenpark

Marian Langeveld Vroondaal, 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

Peter Hegi Rijswijk, Laakkwartier

Anne Mieke Breedveld Voorburg

George de Ceuninck Bezuidenhout

Voorzitter

Dick Ooms

Vice voorzitter

Adri Remeeus

Secretaris

Caroline de Jong-Boon

Tim den Outer

Penningmeester

Caroline Boonstra

Lid

Jos Verhoeff

Ledenadministratie

Peter Huisman

Algemeen contact 070 - 33 88 100 info@avn.nl

Kantoor Badhuisstraat 175, 2584 HH D-H

Voor alle evenementen geldt dat wij op dit moment onmoge-
lijk kunnen inschatten hoeveel mensen wij mogen ontvan-
gen. Daarom, ook als het er misschien niet bij staat: meld 
u aan op aanmeldingenjubileum2021@avn.nl! Aanmeldin-
gen worden in volgorde van ontvangst behandeld en helaas 
moet gelden: ‘vol is vol.’

1. 1 september: Opening van jubileum kunsttentoonstel-
ling ‘Ode aan de natuur in Den Haag en omgeving’ door 
wethouder Hilbert Bredemeijer en jubileumborrel (ge-
nodigden en AVN leden op volgorde van aanmelding). 

2. 4 september: Vernissage voor de kunstenaars en ande-
re betrokkenen. De tentoonstelling is open om 13.00 uur. 
Om 15.00 uur speelt Albert Brussee een half uur piano-
muziek van de Haagse impressionist Van den Sigten-
horst Meyer waarin natuur een belangrijke rol speelt. 

3. 5 september: Buitenschilderdag. Zelf schilderen sa-
men met kunstschilders Elske Wilton en Anneloes 
Groot. 10.00-16.00 uur. Aanmelden vóór 20 augustus. 

4. 11 september: Wandeling langs monumentale bomen, 
met Leendert Koudstaal en/of Bas Steenks. Startpunt 
HKK om 14 uur, na afloop een kopje koffie of thee in het 
gebouw van de HKK. Wij verwachten veel aanmeldingen, 
wees er dus vroeg bij!

5. 12 september: Bijeenkomst waar kunstenaars vertellen 
over hun werk. Start 16.00 uur.

6. 18 september: Fietstocht langs bomen in Mariahoeve, 
met Paul Boeters, DNA (Duurzaam Natuur en Architec-
tuur) Mariahoeve. Start om 14 uur vanaf station Maria-
hoeve, voor de ingang op het Aegonplein. 

7. 19 september: reserve buitenschilderdag (zie 5 sep-
tember).

8. 25 september: Verjaardag van de AVN, met om 13.00 
uur een informele lunch voor AVN leden gevolgd door 
een lezing om 14.00 uur door Mw Leltz, directeur van het 
Nationaal Park Hollandse Duinen. 

9. 26 september: Laatste dag van de tentoonstelling .

Jubileumprogramma

Deze uitgave wordt met een financiële bijdrage gesponsord door Quantes Grafimedia, Rijswijk
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Handreiking Noordelijk 
Havenhoofd

Jacob Kerssemakers is landschapsschilder en woont al ja-
ren in de Kloostertuin, een openbare maar bijna voor het pu-
bliek geheime idyllische tuin in het centrum met middenin een 
mooie oude kersenboom, die elk jaar in april-mei vol in de bloei 
gaat. 

Tijdens de Corona-lockdown vorig jaar ging de schilder bijna 
elke dag een half uur naar buiten om een strook te schilderen. 
Dit deed hij een keer of tien gedurende de ongeveer drie weken 
durende bloeitijd van de kersenboom. 

Hiernaast is het schilderij in wording te zien op een rol-ezel. 
Zo is in enkele weken van de hele bloeiperiode een tijdopname 
gemaakt, in stroken van rechts naar links.

Jacob Kerssemakers is één van de inzenders voor de jubile-
umtentoonstelling. 

Op en rond het Noordelijk Havenhoofd en de visafslag van 
Scheveningen voert VolkerWessels Vastgoed een herontwik-
keling uit. Dit gebied is onderdeel van één van de belang-
rijkste natuurverbindingen in Nederland: de Hollandse kust. 
Het gebied rond het Noordelijk Havenhoofd is voor dieren 
en planten een schakel tussen de Natura 2000-gebieden 
Meijendel en Westduinpark. De AVN heeft een praktische 
handreiking gemaakt om de natuurwaarden van het gebied 
te vergroten en de kustnatuurbeleving te versterken. 

Het rapport kunt u downloaden op:
www.avn.nl/ handreiking-noordelijk-havenhoofd

Schilderen in Coronatijd


