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Van de voorzitter

De schoenmaker en
zijn groene leest

De AVN werd 95 jaar geleden opgericht. Natuurbescherming stond nog in de kinderschoenen. Jac. P. Thijsse was toen pionier op het gebied van natuureducatie
en natuurbescherming. Amsterdam wilde het Naardermeer gaan gebruiken als vuilstort. Thijsse organiseerde
een breed opgepakt verzet en het gebied kon in 1905
worden aangekocht door de, mede door hem opgerichte
‘Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten’.
De oprichting van de AVN in 1926 verliep net zo. Een
aantal Hagenaars verzetten zich tegen de plannen om het
waardevolle duingebied Wapendal om te vormen tot een
stadsplantsoen. Ze organiseerden zich in een vereniging
en tekenden bezwaar aan. En met succes: Wapendal bleef
behouden en de AVN was geboren.
De tijden zijn veranderd. Inmiddels wordt het belang
van biodiversiteit en een groene leefomgeving in Neder-

Inhoudsopgave
land door overheid en maatschappij breed erkend. De
natuurbescherming ligt vast in internationale overeenkomsten (Natura 2000) en in wet- en regelgeving, zoals
het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Ook in Den Haag is
de bescherming van natuur stevig verankerd in gemeentelijke beleids- en beheerplannen. Maar waterdicht is die
bescherming niet. Dat bleek de afgelopen maanden toen
bekend werd dat er plannen waren om een kantoorpand
te plaatsen naast het Catshuis in park Sorghvliet. Dit was
bedoeld als tijdelijk onderkomen voor 200 ambtenaren
tijdens de verbouwing van het Binnenhof. En dat terwijl op
papier Sorghvliet onaantastbaar lijkt, als Groen Rijksmonument en onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland.
Kantoren in Sorghvliet zijn voor de AVN dan ook onaanvaardbaar. Gelukkig was de Haagse gemeenteraad dat in
meerderheid met ons eens.
Het toont aan dat bij de verdeling van schaarse ruimte
binnen de gemeentegrenzen de beschermde natuur toch
niet onaantastbaar is. Den Haag lijkt te blijven groeien
en veranderen, en daarbij kunnen allerlei ontwikkelingen van nadelige invloed zijn op de natuur en de groene
leefomgeving. Dat kan gaan om de bouw van woningen of
kantoren, aanleg van nieuwe wegen, het tracé van nieuwe
tramlijnen, of de locatie van milieuvervuilende bedrijven.
Je kunt je afvragen of de AVN zich wel met al die ontwikkelingen bezig moet houden. Hebben we daar wel expertise
voor, en valt dat wel binnen onze doelstelling? Schoenmaker, blijf bij je leest! Het antwoord ligt volgens mij voor de
hand. De AVN zal zich met die ontwikkelingen bemoeien,
indien en voor zover de natuur en de groene leefomgeving
daarbij in het geding is. We zullen wel moeten, juist vanuit
onze doelstelling.

Dick Ooms
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Nieuwe ontwikkelingen rond de Schenk
George de Ceuninck
Historisch is de Schenk het water vanaf de Trekvliet tot
in de buurt van Kasteel Duivenvoorde. Het eerste stuk
is niet of nauwelijks meer zichtbaar omdat het voor het
grootste deel gedempt of overkluisd is. Als we over de
Schenkstrook praten zijn dat de oevers van de waterstroom tot aan de grens van Mariahoeve.

De AVN volgt al een tijdlang kritisch de ambitieuze gemeentelijke plannen voor hoogbouw rond de stations van
onze stad en het te scheppen CID - ‘Central Innovation District’. In het gebied wordt voorzien in duizenden extra woningen en een veel grotere bedrijvigheid. Dat betekent een
grotere druk op de leefomgeving. Met name op het groen in
het toch wel aanzienlijke gebied vanaf het huidige industriegebied de Binckhorst tot aan het NS station Laan van NOI.
De Schenk
Als gegraven waterloop heeft de Schenk een lange geschiedenis. Niet veel mensen realiseren zich dat Schenk,
Bosbeek en Haagse Beek eigenlijk de bepalende waterstromen en daarmee de ‘blauwe kern’ van onze stad zijn.
Rond 1403 werd op last van de graaf van Holland begonnen met de aanleg van een waterloop als zijtak vanaf
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de Haagse Trekvliet, langs het Heerenveen ofwel
Veenpolder. Dit was onder andere bedoeld als
grensafbakening tussen Die Haghe (Den Haag) en
Voorburg. Een georganiseerde waterafvoer was in
die tijd dringend noodzakelijk door de intensieve
turfontginning. Het daarbij vrijkomende water
moest ergens heen want met de toen bestaande bemaling kon men de jaarlijks terugkerende
overstromingen van de Bezuidenhoutsepolder
niet meer de baas. Ook het water van de natuurlijke Bosbeek aan de zuidoostelijke kant van het
Haagse Bos droeg bij aan de wateroverlast. Bemaling gebeurde lange tijd door de Oude Veenmolen
of Boontjesmolen, die is gesloopt omstreeks 1907.
Deze bemaalde ook de Binckhorstpolder en loosde op Spui en Trekvliet. In 1654 werd de nu nog bestaande ‘Nieuwe Veenmolen’ gerealiseerd, aan de
IJsclubweg bij de Carel Reinierszkade.
Bezuidenhout
De stadswijk die we nu kennen als Bezuidenhout was ooit een veen-/veenweidegebied. Het
was eigendom van de Graven van Holland en lag
buiten Die Haghe tussen twee oude duinruggen.
Op één van die duinruggen werd rondom het Binnenhof en de grafelijke verblijven een woonkern
gesticht. Historisch gezien is dit de oorsprong
van de ‘stad’. Op de tweede duinrug ligt Voorburg.
In de loop der eeuwen is door bebouwing en verdere uitbreiding van de stad het overgrote deel van het stroomgebied
van de Schenk ingrijpend van karakter veranderd. Bezuidenhout, Marlot en later Mariahoeve werden gebouwd aan
de zuidoostkant van het Haagse Bos. Langs de Schenk werd
het spoor aangelegd en er werden stations gebouwd. Door
demping en verlegging is nu, in 2021, de Schenk eigenlijk
pas zichtbaar vanaf het huidige gebouw van Siemens. Maar
schijn bedriegt, want als men de smalle en soms ronduit
onaanzienlijke waterloop volgt, wordt deze weer breder en
krijgt langzaam een meer oorspronkelijk uiterlijk. De waterloop ‘eindigt’ ongeveer in het weidegebied ter hoogte van
kasteel Duivenvoorde. Daar zien we, ook nu nog, een echte
brede poldersloot, een ‘watering’.

In het algemeen is de strook rond de Schenk
mooi om te zien, met veel groen en soms verrassend schilderachtige stukjes, zoals bij de IJsclubweg. Helaas laat door allerlei omstandigheden
langs de hele waterloop de zo gewenste biodiversiteit nogal te wensen over.
Plannen genoeg
De gemeente Den Haag heeft ‘groene’ plannen
met de Schenkstrook. Voorlopig alleen met een
klein deel ervan. Het gaat in de plannen over het
stuk vanaf de Prinses Beatrixlaan tot aan de Jacob
Mosselstraat. Een ander deel, het stuk tot aan de
Laan van NOI wordt nog niet aangepakt.
Vanuit de buurt, Bezuidenhout en Voorburg,
zijn bezwaren geuit tegen de beoogde verwijdering annex kap van onder andere een tiental vitale watercypressen. Deze worden in de visie van de
gemeentelijke plannenmakers gezien als ‘exoten’
en zouden dus niet (meer) passen in het beoogde
aanzien dat men dit stuk van de Schenkstrook wil
geven.
Het is onduidelijk waarom rigoureus een aantal
van de bestaande bomen en struiken zou moeten
verdwijnen om vervolgens
plaats te maken voor een
deels nieuwe vegetatie, ingezaaid en aangeplant. Een
gevoerd argument is –uiteraard- de
biodiversiteit. De plannenmakers
vergeten daarbij dat het met nieuwe
aanplant jaren duurt voordat de jonge
aanplant ook maar enigszins in balans
is en voldoende biodiversiteit heeft.
Grote bomen worden nu eenmaal niet
aangeplant.

met het Hoogheemraadschap van Delfland de Schenk en
haar oevers aan een kritische blik wordt onderworpen. Ook
al omdat ‘Delfland’ veel nadruk legt op de optimalisering van
de waterkwaliteit in onze regio. Vaak kun je met wat kleinere
ingrepen de waterkwaliteit enorm verbeteren.
De gemeente heeft in het stuk van de Schenk tussen de
Molen en de Reigersbergenweg vrij recent tal van ecologische aanpassingen, waaronder oeververbetering, uitgevoerd. Je zou kunnen verwachten dat die gaan ‘doorlopen’ in
wat nu tussen Prinses Beatrixlaan en Jacob Mosselstraat op
het programma staat.
De AVN heeft in een visie laten weten dat over het algemeen de plannen goed in elkaar zitten en er inderdaad
‘groen’ uitzien. Wel hebben wij onze twijfel geuit over de
noodzaak van het verwijderen c.q. het verplaatsen van volstrekt gezonde bomen en struiken.
De plannen zijn nog volop in ontwikkeling, maar de gemeente heeft in de AVN een serieuze partner en lijkt gevoelig voor onze argumenten. Voorlopig zien wij onze ideeën en
suggesties terug in de nieuwere documenten. De AVN blijft
natuurlijk alert en zal alle ontwikkelingen, zeker ook in connectie met de grootschalige CID plannen van het gemeentebestuur, op de voet en kritisch blijven volgen.

Nogmaals de Schenk
Het is vooralsnog onduidelijk wat er
gaat gebeuren met de waterloop zelf. In
de huidige situatie lijkt het stuk water
troebel en niet erg ‘gezond’. De AVN zou
het een goed idee vinden als samen
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Omgevingswet:
het omgevingsplan

mingsplannen en omgevingsverordeningen. Omdat in de
samenspraak en soms tegenspraak met de gemeente bestemmingslannen een cruciale rol spelen wordt het omgevingsplan dus uitermate belangrijk voor de AVN.

In de vorige Haagwindes is de uiterst belangrijke Omgevingswet aan bod gekomen, opvolger van de meeste
wetten die iets met de fysieke leefomgeving te maken
hebben. De ingangsdatum van deze wet wordt voortdurend uitgesteld en staat nu op 1 juli 2022.

Exit bestemmingsplannen
Bij een bestemmingsplan is er een vaststaand bezwaartraject: ben je het niet eens met onderdelen uit dat plan, dan
kun je daar een zienswijze (inspraakreactie) op indienen.
Daar is een vaste termijn voor. Daarna komt het College van
B&W met antwoorden op de zienswijzen en stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan al dan niet gewijzigd vast. Ben
je het daar niet mee eens, dan kan je tegen dat besluit in
beroep bij de bestuursrechter en uiteindelijk bij de Raad van
State. Dat gaat in de nieuwe omgevingswet anders worden.
Er staat veel in over inspraak in het voortraject, maar het
meeste daarvan is (voor de gemeente) tamelijk vrijblijvend.

In de vorige Haagwinde werd een onderdeel van die wet
behandeld: de omgevingsvisie. Iedere gemeente moet er
één maken. De volgende stap is het omgevingsplan. Daarvan komt er één per gemeente. Het vervangt alle bestem-

Wat is het omgevingsplan?
In de in de vorige Haagwinde behandelde omgevingsvisie
geeft een gemeente globaal aan hoe zij met de leefomgeving

Jos Verhoeff

om wil gaan. Den Haag is daar nog volop mee bezig, maar
bijvoorbeeld de gemeente Westland heeft al een omgevingsvisie. In een volgende stap werkt zij alles uit in haar omgevingsplan. Het omgevingsplan bevat de regels voor de fysieke leefomgeving. De gemeente kan voor ieder gebied zeggen
welke activiteiten zij wel of niet toestaat, maar dat hoeft niet
heel specifiek te zijn. Ook geeft de gemeente aan welke regels zij aan de activiteiten stelt. In het omgevingsplan komt
alles te staan wat in de huidige bestemmingsplannen staat,
plus allerlei voorschriften die nu nog in aparte regelgeving
zijn vastgelegd.
Inspraak
Een omgevingsplan hoeft niet, zoals nu een bestemmingsplan, om de tien jaar te worden vernieuwd. De bedoeling is dat er regelmatig aanpassingen komen van het
omgevingsplan en dat de inspraak per aanpassing wordt
georganiseerd. Een wijziging in het omgevingsplan gaat dus
lijken op wat het bestemmingsplan eerst was, met enkele
belangrijke verschillen.
In een handleiding voor gemeenten van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) staat te lezen dat de gemeente, per aanpassing, eerst moet onderzoeken welke doelgroepen gaan participeren in een wijziging. Welke dat zijn is
afhankelijk van het deelgebied en de aard van de wijziging.
Deze groepen moeten in het participatieproces worden betrokken. Hoe, dat is aan de gemeente om te bepalen. Er is wel
een rapportageverplichting.
De ‘zienswijze’, die tot nu toe op een bestemmingsplan
kon worden ingediend als het in ontwerp was gepubliceerd,
blijft bestaan voor wijzigingen in het omgevingsplan.
Bezwaar en beroep
De mogelijkheid bezwaar in te dienen tegen een wijziging in het omgevingsplan vervalt. De wetgever vindt dat het
voortraject met alle inspraak voldoende is. Tegen een besluit
tot vaststelling van het omgevingsplan (en een wijzing van
het omgevingsplan) staat beroep open bij de Raad van State.
Eén van de redenen waarom de invoering van de wet zolang
duurt is, dat de Eerste Kamer zeker wil stellen dat de rechtsbescherming van burgers niet achteruit gaat in de nieuwe
wet. Dat wil zeggen dat de burger, maar ook organisaties
als de AVN, naar de rechter (Raad van State) kunnen stap-
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De overheid stelt het rooskleurig voor...

Overgangsfase. Bron: VNG

pen met gefundeerde bezwaren tegen een wijziging van het
omgevingsplan. Dat lijkt nu geregeld te zijn. Interessant is,
dat in de nieuwe situatie tegen meer onderdelen beroep kan
worden ingediend dan nu. Er zijn namelijk ook onderdelen in
het omgevingsplan opgenomen waartegen je nu niet in beroep kunt gaan: de huidige aparte regelgeving op het gebied
van de fysieke leefomgeving.
Overgang
Gemeenten hebben nog tot 2029 de tijd om een omgevingsplan op te stellen. Desgevraagd geven Den Haag, Rijswijk, Zoetermeer en Westland aan ‘er mee bezig te zijn’. Niet
verwonderlijk, want behalve in Westland zijn ook de omgevingsvisies nog niet klaar.
Voorlopig heeft het allemaal niet zo’n haast, lijkt het. Alle
bestaande bestemmingsplannen vallen automatisch onder
het omgevingsplan. Zolang er geen integraal omgevingsplan
is lijkt er weinig aan de hand. Ook als een bestemmingsplan
onder het huidige systeem zou vervallen omdat de tien jaar
zijn verstreken blijft het onderdeel van het omgevingsplan.
De AVN is een betrokken partij in de discussies met gemeenten.
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Collectie Rijksmuseum, Willem Maris, via Wikimedia Commons

Vogelverhalen
Eendjes weg, natuur uit balans?
Dick Ooms en Adri Remeeus

Gert Muller: een Hagenaar met hart voor de natuur. Gert
loopt bijna dagelijks langs de vijver bij het Indisch Monument. Het was hem opgevallen dat het aantal jonge eenden
in die vijver snel afneemt. Dit jaar lijkt het erger dan voorgaande jaren. Onlangs zag hij hoe met een grote plons een
jonge eend onder water werd gesleurd. Door een snoek misschien? Gaat het wel goed met de eenden in Den Haag, vroeg
hij zich af, hoe komt het dat het aantal eenden afneemt? Zijn
zorgen zijn herkenbaar. Zelf hebben wij merels in de tuin, die
er uiteindelijk in waren geslaagd jongen uit te broeden. Maar
er waren veel eksters in de buurt, en we hebben die jongen
niet zien uitvliegen. Is het natuurlijk evenwicht in gevaar?

Dick Ooms

Snoeken die jonge eendjes onder water trekken, een ekster die een merelnest berooft, een torenvalk die een muis
verschalkt. In natuurtermen gesproken noemen we dat
predatie. En over predatie lopen de meningen uiteen! Men
is gauw geneigd te schelden op de ekster; daarentegen vinden velen een fuut, die een opgedoken vis naar zijn jongen
brengt, weer aandoenlijk.
Reden genoeg om eens in te gaan op de betekenis van
predatie in het vaak gebruikte begrip van ‘natuurlijk evenwicht’. Wel: er bestaat niet zoiets als natuurlijk evenwicht.
Hoed u voor mensen die aankondigen dat ze, via ingrepen of
jacht, dat evenwicht willen herstellen.
Het is beter te spreken over ecosystemen; een keten van
schakels die onderling samenhangen en waarin dynamische processen leidend zijn. Een systeem dus waarin tijden van overvloed (veel vruchten, insecten, jonge vogels) en
schaarste (weinig voedsel beschikbaar) elkaar afwisselen
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en in belangrijke mate de omvang van populaties van dieren
bepalen.
Wist u dat van al het nieuwe leven in enig jaar, of het nu
gaat om insecten, vogels, zoogdieren, 75 tot 80% niet door
het eerste levensjaar heen komt? Jongen worden gegeten, ze
kunnen geen eigen leefgebied bemachtigen of ze verzwakken om andere redenen. Ook bijvoorbeeld 80% van de geboren vossen wordt niet ouder dan één jaar.
De natuur is in feite een ‘voedselfabriek’ waarin de organismen elkaar onder andere door predatie in stand houden.
Zie in dit verband ook het voorbeeld van de eksters die zich
tegoed doen aan de massale aanwezigheid van jonge merels. De merel zal echt niet van de aardbodem verdwijnen als
u zich realiseert dat alle 800.000 broedparen in Nederland
met gemak in het voorjaar zes miljoen jongen voortbrengen.
Of de eenden: één eendenvrouwtje produceert probleemloos
10 tot 12 eieren; stelt u zich eens voor als dat allemaal volwassen eenden zouden worden.
Een ander voorbeeld: in de piek van een muizencyclus
(gemiddeld eens in de vier jaar) heeft een soort als de torenvalk een gedekte tafel. In muisarme jaren daarentegen zal
een torenvalk niet of nauwelijks jongen kunnen grootbrengen, omdat zijn stapelvoedsel (basisvoedsel) onvoldoende

Rijksmuseum, CC0, via Wikimedia Commons

voorradig is.
Het gaat erom dat ecologische schakels aan de basis
goed zijn (we praten dan over de biomassa van vegetatie,
weekdieren, insecten, plankton). Organismen floreren alleen
in gezonde schakels: rups vreet struik aan, koolmees pakt
rups, jonge koolmees krijgt rups, jonge koolmees wordt gepakt door een gaai, sperwer pakt gaai. We zien hier de opgaande lijn van onderlinge afhankelijkheid van organismen.
Dat is precies de reden waarom predatoren nooit buitensporig kunnen toenemen. Hun aantallen worden bepaald door
wat er onder hen in de ketens gebeurd.
Eigenlijk is het woord ‘predator’ (of roofdier) net zo’n
non-begrip als natuurlijk evenwicht. We noemen een geselecteerd aantal soorten zo (roofvogels, vos, snoek) omdat ze
vlees eten. Maar daarmee verschillen ze echt niet van een
koolmees (rupsen), een merel (regenwormen) of een zanglijster (slakken).
In ons denken over natuur hebben wij in het verleden

soorten zo gelabeld en predatie vaak als onwenselijk beschouwd. Ten onrechte natuurlijk.
Ook andere factoren bepalen de omvang van dierpopulaties. Zo schermen alle dieren (zeker in de voortplantingstijd)
eigen leefgebieden af waarin ze geen soortgenoten dulden.
Dieren die geen eigen leefgebied weten te bemachtigen zullen het uiteindelijk niet redden.
Maar heel bepalend is de beschikbaarheid van voedsel.
Het is belangrijk om bij ingrepen in de natuur af te stappen
van uitingen als ‘herstel natuurlijk evenwicht’ of ‘creatie van
een mooi vogelreservaat’. Beter is het de ‘schone’ natuur die
de mens wil hebben, los te laten en te focussen op vegetatie-ontwikkeling, de vestigingsomstandigheden voor insecten alsmede verbindingen met andere groengebieden.
De door menselijk toedoen sterk in aantal afgenomen Insecten vormen een basis van ecologische ketens. In de afgelopen veertig jaar is 75% van de biomassa aan insecten
verdwenen. Zij zijn echter voedselleveranciers voor andere
organismen zoals kleine zoogdieren en vogels die hoger in
de voedselketen staan. Insecten zijn flexibel en hebben een
goed herstellend vermogen; sommige soorten kunnen wel
duizend eitjes per individu produceren. Als we erin zouden
slagen om deze afname te stoppen zijn we er nog niet, maar
is er wel al een stap gezet naar ecologisch herstel.
Rest nog het antwoord op de vraag of het wel goed gaat
met de eendjes. Het aantal broedparen van de wilde eend
is de afgelopen decennia met 20% afgenomen. Er worden
jongen opgegeten, maar er is nog nooit een diersoort uitgestorven door direct toedoen van een andere inheemse soort.
Bij de wilde eend speelt met name de algvorming (slechte
waterkwaliteit) een rol. Hij kan daardoor niet meer bij zijn
normale voedsel komen en de algen kan hij (met een lamellensnavel) niet verwerken. Voor de sterk toenemende krakeend is algverwerking geen probleem omdat deze soort zijn
voedsel kan snijden.

Adri Remeeus
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Het Duinbos van het
landgoed Clingendael
Een magisch bos; een lyrisch bos; een bosreservaat!
Joost Gieskes
Het Duinbos rondom Clingendael is bekend bij een groot
publiek, voornamelijk als wandelgebied en, ja, ook hondenuitlaat. Het bos is ruim 200 jaar oud. Het is vrijwel
nimmer verstoord in zijn natuurlijke ontwikkeling. Behoud daarvan zou een overwegende doelstelling moeten zijn: het voldoet aan alle kwalificaties om tot bosreservaat te worden gerekend.
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De ontwikkeling van het
Duinbos
Of het bos werd aangeplant voor houtwinning of
voor de jacht is onbekend.
Doordat het particulier bezit was, is het lang onverstoord gebleven. Door de
eeuwen heen waren de eigenaren er niet erg in geïnteresseerd, de activiteiten
van de familie lagen elders!
In de Tweede Wereldoorlog
is een groot stuk afgegraven en werd een tankgracht
aangelegd.
Nu resteert nog circa
twaalf hectare. Het ongerepte duin
reliëf is tot op
heden goed zichtbaar gebleven. Op een enkele route
na zijn er ook geen paden aangelegd. Wat er nu aan paden
te herkennen valt zijn voornamelijk ‘olifantenpaden’ van de
wandelaars.
In de vele publicaties die bestaan over Clingendael wordt,
heel opvallend, nauwelijks gerept over het Duinbos, zelfs
niet in de aanwijzing tot Rijksmonument. Misschien gelukkig maar. Het wist zichzelf te redden. En dat is uniek te
noemen. Het is een imposant bos. Nog niet lang geleden is
een poging gedaan om op professionele wijze het aantal
bomen en de samenstelling ervan te bepalen. Daar zijn tot
op heden geen resultaten uit gekomen. Wat het bos zo bijzonder maakt, is dat het zichzelf door de jaren heen heeft
ontwikkeld als een zelfregulerend en levend orgaan. Er is ook
sprake van een natuurlijk ontstane biodiversiteit, een zeldzaamheid in stedelijk gebied. Deze diversiteit maakt het bos
bijzonder aantrekkelijk.
Behalve de oorspronkelijke aanleg van een eiken- en beukenbos vindt men hier verspreid ook grove den, hulst, taxus,
lijsterbes, esdoorn, berk, kastanje, iep, essen en zelfs een
verdwaalde linde. Door de hoge leeftijd van vele bomen zijn
sommige ervan krom gegroeid of met bizarre vormen wat de
aanblik extra aantrekkelijk maakt. Er bevindt zich ook een

ook in bijvoorbeeld een hete, droge zomer beter
bij dan minder stabiele bossen. Teveel onderhoud kan ook een belasting zijn!

spontane kruidlaag op plaatsen waar de omstandigheden
gunstig zijn.
Als boomsoort domineert de beuk weliswaar, maar er zijn
ook opvallend veel eiken, solitair of in groepen. Het bos is in
symbiose opgegroeid waar de bomen zelf hun ideale standplaats hebben gevonden.
Belangrijk is dat niet alleen het bos heel oud is, maar
ook de ondergrond. Steeds duidelijker wordt dat bomen ook
ondergronds via schimmels contact met elkaar hebben en
elkaar daarmee op onverwachte gebieden kunnen bijstaan.
Het belang ervan kan niet voldoende worden onderstreept.
Juist in een oud bos als hier het geval is. Daarom kan dunnen, het weghalen van bomen om ruimte te scheppen, in dit
soort oude bossen negatieve invloed hebben op nabije bomen van dezelfde soort. Bij laan- en straatbomen treedt dat
probleem niet op.

Beheer
Het Duinbos is al eeuwen een volwassen bos,
ook al vindt er natuurlijke verjonging plaats. Het
bos is beslist niet monotoon, integendeel. Dit
zo natuurlijk opgegroeide en majestueuze bos
vraagt om een aangepast en duurzaam beheer.
Het bos is te beschouwen als een bosreservaat. Uiterste terughoudendheid in beheer is
daarbij geboden. Er zouden liefst geen periodieke dunningen meer moeten plaatsvinden.
Uiteraard moet worden ingegrepen als de veiligheid in het geding is. En er blijft altijd regulier
onderhoudswerk, zoals wegruimen van te veel
dood hout en afval, het tegengaan van woekering van invasieve soorten, en het behoedzaam
bestrijden van ziekten. Uiteraard is het bos niet
bedoeld voor houtwinning. Men moet geen nieuwe soorten introduceren en ook geen soorten boven andere
bevoordelen. Eigenlijk een heel goedkoop beheer! Het bos reguleert zich immers zelf. De vele machtig grote bomen zijn
immens belangrijk voor CO2-opslag.
Hoe verder
Het Duinbos, een bosreservaat, is een historisch erfgoed,
dat om respect vraagt. Er hoort dus met respect mee te worden omgegaan, een verantwoordelijkheid van ons allen.

Gelukkig is gebleken dat de bomen in het Duinbos wel tegen een stootje kunnen. Dat valt vooral op in periodes van
stress: te nat of te droog, te koud of te warm. Door de geïntegreerde, goed op elkaar ingespeelde en gegroeide structuur
van het bos wordt dat goed opgevangen en staat het bos er

Bomen hebben door schimmels contact met elkaar
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Jeneverbes
Juniperus
Jaap van Loenen, foto’s Stefan Pronk
Er verandert veel in onze samenleving en die veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op. Dit heeft grote
invloed op het landschap en in het bijzonder dat van
natuurgebieden. De natuur reageert langzaam en het
duurt soms lang voordat gevolgen daar zichtbaar worden, maar het is regelmatig schrikken als weer een
soort het loodje dreigt te leggen.
Zo bleek begin van deze eeuw dat in Drenthe de jeneverbes aan het verdwijnen was. Dat maakte diepe indruk en
een aantal natuurliefhebbers besloot er iets aan te doen. Dit
leidde tot de oprichting van het Jeneverbesgilde Drenthe. Immers de jeneverbes hoort bij Drenthe en maakt er historisch
deel van uit.
De activiteiten van het gilde bestaan uit onderzoek, het
begeleiden van vrijwilligerswerk en onderhouden van contacten met de overheid. Inmiddels gaat het met de jeneverbes aanzienlijk beter en er vindt zelfs verjonging plaats. Ook
in andere delen van ons land wordt de jeneverbes weer aangeplant. Met name in de duinen is dat het geval.
Een goede zaak want hij is één van de slechts drie typen
coniferen die hier van nature voorkomen. Verder kennen wij
alleen de taxus en de grove den, die zich gemakkelijker konden handhaven.
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Juniperus communis
Het betreft hier de gewone jeneverbes die we
graag zien als een slank zuilvormig boompje
dat tussen de 5 en 10 meter hoog wordt. Hij kan
echter ook heel breed struikachtig uitgroeien
met takken die laag bij de grond blijven.
De plant behoort tot de Cipresfamilie, de
cupressaceae maar wijkt daar nogal van af.
Zo staan de naalden in kransjes van drie rond
de twijgen en hebben een heel scherpe punt.
De onderzijde is donkergroen en de bovenkant grijsgroen. Dit komt doorat daar de huidmondjes zitten die vaag in twee lichte strepen
zichtbaar zijn. Gewoonlijk hebben coniferen de
huidmondjes aan de onderzijde van de naalden.
De jeneverbes is bijzonder lichtminnend
en verdraagt vooral in zijn jeugd vrijwel geen
schaduw. Hij is een pionier die zich thuisvoelt
op voedselarme kalk-, soms wat leemhoudende gronden zoals zandverstuivingen, op plaatsen in de Achterhoek en natuurlijk in Drenthe.
Ook in de duinen vond en vind je hem incidenteel. In bossen zal je hem niet tegenkomen. Belangrijk voor het welzijn van de plant is dat er
meerdere in elkaars nabijheid staan.
Vruchtjes en bloeiwijze.
Als tweehuizige kent de jeneverbes zowel
vrouwelijke als mannelijke exemplaren. Aan de
mannelijke zijn de drie schubbige houtachtige
kegeltjes moeilijk te onderscheiden. De vrouwelijke vormt ‘bessen’ ook wel bes-kegels genoemd. Die bestaan eveneens uit drie schubben die echter tot vlezige kegeltjes samen zijn
gegroeid en de zaden bevatten. Aanvankelijk
zijn die bes-kegeltjes groen maar ze kleuren in
de twee jaar durende rijpingsperiode donkerblauw. Vaak zie je aan een twijg zowel de éénjarige groene als de tweejarige blauwe bessen
zitten.
Jeneverbessen bloeien in april en mei. De
bloemetjes zijn nauwelijks te herkennen. Ze

zitten in de oksels van de naalden. Zoals bij
alle windbestuivers produceren de mannelijke
planten veel stuifmeel.
Alles vergt overigens veel tijd bij de jeneverbes. Na bestuiving doet de vrouwelijke bloem er wel een jaar over om bevrucht
te raken! Tot bloei komt hij pas na zijn
tiende levensjaar.

voor een speciale smaak. Er zijn heel veel theorieën over de
herkomst van de naam. Wij houden het hier maar op een verbastering van de botanische: Juniperus .

Ecologische waarde.
Een jeneverbesstruweel biedt huisvesting aan bijzondere planten en vogels. Voor
de staartmees, goudvink, kneu en geelgors
is het dichte naaldenpak ideaal om in te
nestelen. Soms strijkt een groep kramsvogels neer om van de bessen te eten.
Zij zorgen voor de verspreiding van
het zaad. Ook graven konijnen hun holen
graag onder de beschermende takken.
Verder zijn er bijzondere mossen en korstmossen te vinden. Van de paddenstoelen
is er de zeer zeldzame koraalspoorstekelzwam (Kavinia alboviridis) die uitsluitend
onder de jeneverbes voorkomt.
Een prehistorisch boompje.
Uit archeologische vondsten blijkt dat
de jeneverbes er vóór de laatste ijstijd al
was. De later ontstane bossen hebben hem
echter met hun schaduw verdreven. Alleen
in de duinen heeft hij zich lang kunnen
handhaven. Pas toen door menselijke invloed de bossen grotendeels waren verdwenen vestigde hij zich weer op andere
plaatsen. Merkwaardig genoeg verdween
hij echter vrijwel geheel uit de duinen. Het
boompje heeft dus een indrukwekkende geschiedenis en stamt mogelijk zelfs uit een eerder geologisch tijdperk.
De naam
Jeneverbes heeft weinig te maken met jenever. Wel worden de bessen daaraan toegevoegd

Specerij en geneesmiddel
Voordat de schepen van de V.O.C. uitvoeren kenden wij in
ons land slechts één specerij en wel de bes van de jeneverbes. Voor bijzondere gerechten is die nog steeds in gebruik.
De jeneverbes wordt ook medicinale kracht toegedacht.
Aan de plant gerelateerde geneesmiddelen zijn bij drogisten
verkrijgbaar.
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Gierzwaluwen in
Westland
Aad van Uffelen
De gierzwaluw (Apus apus) is weer vertrokken. De
gierzwaluw noemt men ‘Koningsdagvogel’, ‘magisch’, ‘ongrijpbare engelen’ ‘een duivelsvogel’, en
zelfs ‘buitenaards’. Feit is dat het een bijzondere
en raadselachtige vogel is die verwant is aan de
kolibri.
De gierzwaluw arriveert eind april in Nederland,
brengt de lente, en vertrekt na het broeden eind juli/
begin augustus. Dan is hij ongeveer honderd dagen
in Nederland geweest. Zijn overwinteringsgebied is
zuidelijk Afrika. Gierzwaluwen vliegen zo’n 280.000
km per jaar. Het is een beschermde vogel, ook de
nesten zijn beschermd. Helaas gaat het niet goed
met ze.
Gierzwaluwen zijn bijna zwart, met een lichte
keelvlek en prachtige sikkelvormige vleugels. Ze hebben korte pootjes met vier tenen die naar voren wijzen.
Daarmee kunnen ze aan muren hangen; ze kunnen niet
op een tak of een draad zitten zoals de huiszwaluw doet.
Ze zijn 18 cm groot en hebben een korte, gevorkte, staart.
De spanwijdte kan wel 45 cm bedragen. Ze vliegen rond
110 km per uur. Kenmerkend is de hoge schelle roep:
het gieren. Ze vliegen met snelle, diepe vleugelslagen
en maken ook lange glij- zweef- of duikvluchten. Je
ziet er soms een paar, maar vaak ook grotere groepen,
soms hoog in de lucht. In de avond stijgen vogels die
niet op een nest zitten gezamenlijk op tot hoger dan
twee kilometer om daar zwevend te rusten.
Voortplanting
De mogelijkheid tot voortplanting van de gier-
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zwaluw is grotendeels afhankelijk van ons mensen: gierzwaluwen zijn holenbroeders, ze zoeken een nestplek in een
holte, onder een goot, een dakpan of in een speciale nestkast. Als er gladde planken onder een goot of kantpannen
zitten kunnen ze zich daar niet aan vastklampen. Ze maken
een eenvoudig nest van veertjes en ander spul dat ze uit de
lucht plukken. Nestmateriaal van bijvoorbeeld een huismus,
gebruiken ze ook graag. Medio mei leggen ze twee tot drie
eieren en broeden om beurten gedurende ongeveer 20 dagen. Beide ouders slapen tijdens het broeden samen in de
nestplaats. Half juni komen de eieren uit en na 42 dagen
vliegen de jongen uit. Bij slecht of koud weer kan dat later
zijn. De ouders voeden hun jongen met insecten die ze in
de lucht vangen en in de keelzak tot een bolletje maken. Per
dag vangt een enkel ouderpaar wel 20.000 insecten. Bij erg
koud of heel slecht weer gaan de jongen soms
in een soort winterslaap om energie te besparen. Degenen zonder nest gaan alvast op zoek
naar nestgelegenheid voor volgend jaar.
Nadat jongen in de avond uitgevlogen zijn,
omdat roofvogels dan niet zo actief zijn, vliegen
ze nog enkele dagen rond en gaan dan naar zuidelijk Afrika. De jongen moeten zelf leren in de
lucht insecten te vangen. Na het uitvliegen slapen de ouders nog enkele nachten in het nest
en vertrekken dan ook.
Vlieggedrag
Fascinerend aan de gierzwaluw is zijn vlieggedrag. Kenmerkend is dat ze vaak in flinke groepen hoog in de lucht
zweven/vliegen, veelal foeragerend. Vaak komen ze ook laag
rond de huizen vliegen, vooral in de avond en zeker na negen
uur. Dan maken ze de kenmerkende giergeluiden. Vaak houden ze de vleugels stil en zweven op de thermiek, dan weer
klapperen ze heel snel met de vleugels. Als ze laag over komen hoor je soms het ratelen van de vleugels. Ze komen met
hoge snelheid tegen een nestplek aanvliegen De klap tegen
de muur vangen ze op met hun staart en vleugels. Verenonderhoud doen ze in de lucht want het verenpak moet perfect
zijn om het leven in de lucht mogelijk te maken.

Bedreiging en oplossingen
Doordat nieuwe huizen door verduurzaming volledig
dicht worden gemaakt komen er steeds minder broedplekken en dat is een directe bedreiging voor de gierzwaluw,
maar ook andere soorten. Door renovatie en sloop verdwijnen jaarlijks vele nestplekken voor gierzwaluwen, huismussen, spreeuwen, zwarte roodstaarten en vleermuizen. Het
helpt om bij nieuwbouw nestkasten in te bouwen, dat is
goedkoop en effectief. Ook bij renovatie kunnen nestkasten
worden ingebouwd of opgehangen, er zijn goede modellen
voor de diverse soorten beschikbaar. Van belang is wel dat
de juiste nestkast precies op de goede plek komt. Uniforme
nestgelegenheid leidt tot het beste resultaat omdat de vogels dan het gemakkelijkst de nestruimtes vinden. Laat isolatie van muren voorafgaan door controle op broedplekken
en op vleermuizen. Voor zover een omgevingsvergunning
vereist is, zou de gemeente dit dwingend in de voorwaarden
kunnen voorschrijven. Aannemers en projectontwikkelaars
zouden zich verplicht moeten voelen om hun zorgplicht na
te komen. Doen ze dit niet, dan zijn al voor 2050 alle natuurlijke broedplaatsen verdwenen.

J Barendselaan

Nestkast Terheide

Piet Heinstraat

Tellingen
In de gemeente Westland zijn dit jaar zo’n 73 broedparen
geteld. Weten waar de vogels broeden is van belang voor de
bescherming en daarmee voor de omgevingsvergunningen.
Het is ook van belang bij sloop, verbouw en isolatie van gevels en daken.
Gemeentehuizen van Westland
Aan het gemeentehuis langs de Laan van de Glazen Stad,
was door de aannemer bij de bouw één gierzwaluwkast aangebracht. Hij dacht daarmee natuurinclusief te zijn! In 2019
zijn totaal 30 nestkasten aangebracht door de stadsecoloog. Het eerste jaar werd een lokgeluid aangezet. Aan het
gemeentehuis Verdilaan is door de aannemer ook één gierzwaluwkast aangebracht. Later zijn er nog 10 kasten met een
dubbelfunctie opgehangen. Deze hangen aan de kant van de
Stokdijkkade. Het zijn kasten met bovenin een nestkast voor
de gierzwaluw en onderin voor de vleermuis. Deze kasten
zijn ter compensatie opgehangen omdat ze op een andere
plek weg moesten. Maar of ze werken is onduidelijk, er is dit
jaar geen teken van leven gezien.

Nestkasten op gemeentehuis Verdilaan

Laan van de Glazen Stad
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Huidige bebouwing. Bron:Nota van Uitgangspunten

Den Haag Zuidwest:
Groen in het gedrang
Herstructurering van Dreven, Gaarden, Zichten
Arnim van Oorschot
De gemeente Den Haag heeft grote bouwplannen voor
Den Haag Zuidwest. Ze wil er 10.000 extra woningen
realiseren. Daarvoor presenteerde het college een Nota
van Uitgangspunten voor herstructurering van de buurten Dreven, Gaarden en Zichten. In totaal komen er
bijna drie keer zoveel woningen terug als er nu in die
buurten staan. De nota stelt dat dit niet ten koste zal
gaan van het groen, dat erg gewaardeerd wordt door
de huidige bewoners. Maar is dat wel zo?
Den Haag Zuidwest is één van de groenste wijken van
de stad, met een helder raamwerk en een weidse opzet van
lanen, singels, parken en pleinen. Groen-blauwe structuren
(groen en water) bepalen in hoge mate de identiteit van de
wijk. Zo heeft de lange singelstructuur door Vrederust een
robuust en ordenend karakter. Dat staat te lezen in het Ambitiedocument, waarin de gemeente Den Haag al eerder de
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ambities en uitgangspunten voor de uitwerking van de drie
gebieden formuleerde.
In een aantal inspraakrondes en overleg met de gemeente heeft de AVN de waarde van deze groen-blauwe structuur
benadrukt en er op aangedrongen deze vooral als basis te
nemen voor de toekomstige inrichting met drie keer zoveel
woningen. Tijdens participatiebijeenkomsten in het gebied
bleek de behoefte aan natuurlijk groen hoog te zijn. De AVN
heeft met name aangedrongen op het behoud van bomen en
van natuurwaarden die zijn gerelateerd aan water, dus (water)vogels, vissen en amfibieën. Heel belangrijk is daarbij de
aanwezigheid van natuurvriendelijke oevers.
In een vervolg op het Ambitiedocument erkent de Nota
van
Uitgangspunten
het belang van groen en
water en wil het aantal
vierkante meters ervan
ondanks de verdichting
zoveel mogelijk behouden. Zoals vaker is dat
al een verontrustende en
ongewenste nuancering
van het Ambitiedocument. Te lezen valt verderop dat het oppervlak
openbaar groen in de
plannen zal toenemen,
maar daarbij worden
aan te leggen ommuurde
collectieve binnentuinen
op parkeerdekken meegerekend. De vraag is of dat kwalitatief volwaardig groen is,
omdat een parkeerdek nu eenmaal geen volle grond is, maar
vooral vanwege de geplande ommuring. Daarmee heeft zo’n
stuk groen alleen voor vogels waarde als gebied waar fauna doorheen kan trekken. Uiteraard is een groen dak tussen
de bebouwing beter dan niets, maar het heeft tegelijk minder waarde dan het huidige open groen met grote bomen op
maaiveldniveau.
Strokenbouw in het groen
Toen de Dreven, Gaarden en Zichten na de oorlog werden
opgezet en gebouwd waren de indeling en architectuur er-

van gericht op het wonen in het groen, naar de principes
van CIAM (Congrès Internationaux d’Architecture Moderne):
stroken en hoogbouw in uitgestrekte groenzones. De groenaanleg vormt de basis van de wijk. In het bijzonder vrijstaande hoogbouw in het groen werd gezien als een manier om
licht, lucht, en contact met de natuur te verenigen met een
hoge dichtheid.
De samenhang tussen verkaveling, bebouwing en openbaar groen is daarom aangewezen als beschermd stadsgezicht. Helaas wordt dit in de nieuwe plannen niet als beleidsuitgangspunt voor het gehele plangebied gehanteerd.
De nota geeft aan dat daar bij toename met 10.000 woningen geen ruimte voor is. Halfopen bouwblokken moeten een
oplossing bieden. Met
collectieve binnentuinen
op parkeerdekken als
onderdeel van de groene
openbare ruimte.
De AVN heeft als mogelijke oplossing (de
woningbouwopgave is
immers reëel) geopperd eventueel hogere
bouwblokken te plannen waardoor de strokenbouw in het groen
gehandhaafd kan worden. We staan daarin
overigens niet alleen:
een aantal woningbouwcorporaties in het belendende Morgenstond wil bij de verdichting liever in de hoogte
bouwen en het bestaande groen behouden.
Ecologische verbindingen in het gedrang
De gemeente Den Haag heeft al jarenlang als beleid dat
de Stedelijke Groene Hoofdstructuur in stand gehouden en
versterkt moet worden. Ook over dit gebied staat te lezen dat
het de drager zal zijn van de stedelijke natuur en verbinding
blijft vormen met de omliggende natuur. Je zou daarom mogen verwachten dat de Stedelijke Groene Hoofdstructuur uit
de Nota Stadsnatuur de basiskaart zou moeten vormen voor
een groene inrichting. Het gaat er immers om, deze te hand-

Halfopen bouwblokken met binnentuinen. Bron: Nota van Uitgangspunten

haven, te versterken en ook uit te breiden
Het plangebied grenst aan verscheidene ecologische verbindingen met het omliggende gebied. Richting groengebied
De Uithof en richting Erasmusweg en Melis Stokelaan is nog
veel winst te behalen. Over de Lozerlaan staat al een recreatieve verbinding gepland. Een uitgelezen kans er een verbinding voor mens en dier van te maken in de vorm van een ecoduct. Ook naar de Erasmusweg toe zijn vanuit de wijk enkele
groene dwarsverbindingen ingetekend. Die zouden versterkt
kunnen worden met faunatunnels.
Waar het echt problematisch wordt in de plannen is de
grens aan de noordzijde met het sportveldencomplex Escamp. In het plan voor de Dreven valt te lezen dat de verdichtingsambitie vraagt om meer ruimte voor woningbouw, ten
koste van de ecologische verbindingszone. ‘Uitgangspunt is
dat deze ecologische verbindingszone een nieuwe, robuuste
plek terugkrijgt in de her in te richten ‘sportveldenzone’.
Afgezien van het feit dat je een ecologische zone niet over
een sportveld kunt laten lopen (over het kunstgras? Of vlak
ernaast?) is het verplaatsen ervan ook in strijd met het gemeentebeleid: ‘Met het aanwijzen van de Stedelijke Groene
Hoofdstructuur verplicht het gemeentebestuur zich om deze
op eenduidige en herkenbare wijze duurzaam in stand te
houden en waar mogelijk te versterken.’
Een verbindingszone werkt bovendien alleen goed als
deze voldoende breed is. In een stedelijke omgeving is het
uitgangspunt in Den Haag een minimum breedte van 30
meter.
Ook ziet het er uit alsof de zone gemakshalve wordt verplaatst om het probleem te verplaatsen. De sportvelden
liggen buiten het plangebied! Hopelijk is dat stuk van de
plannen van de baan, nu de gemeenteraad een motie heeft
aangenomen die moet voorkomen dat de ecologische verbinding ter plekke verdwijnt.
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Dagboek van von Humboldt. via Wikimedia Commons

Rugstreeppad-streep
door verhuizing
Zuiderstrandtheater
Chrit van Ewijk, natuurgids IVN

Deze zomer hebben tientallen rugstreeppad-paren hun
eisnoeren in de kunstmatige poel op de ondergelopen
laad- en losplaats van het Zuiderstrandtheater in Scheveningen afgezet waardoor het er wemelde van paddenlarven.
De rugstreeppad (Epidalea calamita) is een echte pionier en zag, na misschien wel jaren wachten op de juiste
omstandigheden, de situatie onderaan het talud als ultiem
voortplantingswater. Een groot probleem voor de padden
is helaas dat het Zuiderstrandtheater tegelijkertijd wordt
verhuisd en gedemonteerd. Rugstreeppadden zijn een beschermde soort volgens de Rode Lijst (geclassificeerd als
‘gevoelig’), de Europese Habitatrichtlijn (bijlage 4) en de Wet
natuurbescherming. Het is strafbaar om ze te verstoren.
Nadat oplettende bewoners alarm hebben geslagen heeft

18

Kaart Hoogheemraadschap Delfland van Cruquius uit 1712

de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid actie ondernomen:
alle werkzaamheden zijn stilgelegd en het terrein is afgezet.
Dreigend gevaar voor de uitverkoren waterplek is naast
uitdroging door verdamping óók afpompen. Mede daarom
zijn de larven door vrijwilligers weggevangen en overgebracht naar de Natte Pan in het zuidelijk deel van het Westduinpark. In het kader van een ontheffingsvergunning voor
het laatste bouwblok verwachten de natuurorganisaties wel
dat de gemeente hen uitnodigt voor overleg. De larven zijn
immers weggevangen, maar de volwassen exemplaren huizen er nog.
Het achterliggende probleem voor de rugstreeppadden is
ontstaan door een combinatie van wateronttrekking aan de
duinen door de waterleidingbedrijven sinds 1895 en het vervolgens met zand en puin volstorten van de inmiddels opgedroogde duinvalleien, vooral aan de Scheveningse kant van
het Westduinpark.
Een uitsnede uit de beroemde kaart van het Hoogheemraadschap Delfland van Cruquius uit 1712 geeft mooi aan hoe
nat de noordkant van de Westduinen toentertijd was.
Sinds 1712 is veel veranderd maar ook veel hetzelfde gebleven. Ter grove oriëntatie: de Zuiderstrandtheater-paddenpoel ligt bij Daniels Berg op de kaart. De plassen zijn inmiddels opgedroogd en bebouwd. Interessant zijn de twee
tot op het grondwater uitgestoven duinvalleien (dellen). De
Vossendel ligt bij de lus van tram 12 in Duindorp en de Lammendel bij de Beeld en Geluid bunker in het duin.
De Lammendel zou een uitstekende kandidaat zijn voor
uitlepelen tot aan het grondwater; de vallei is al diep en ligt
afgelegen in het midden van het noordelijke deel van het
park. Zo kan er voor de padden een natuurlijke natte duinvallei worden gecreëerd aan de noordkant van het park.

Humboldt: de uitvinder van de natuur
Frederike Bloemers
Vreemd genoeg is de Duitser Alexander von Humboldt
in Nederland niet zo beroemd geworden. Toch was hij
de grote inspirator voor de veel beroemder geworden
Charles Darwin, maar ook van veel andere natuuronderzoekers die na hem kwamen.
Toen hij in 1800 in Venezuela was zag hij wat de verwoestende gevolgen waren van de aanleg door de mens van koloniale plantages. Sedertdien zag hij de risico’s van menselijk
handelen voor de natuur. De beklimming van de 6300 meter
hoge Chimborazo in het Andesgebergte maakte hem wereldberoemd. Ook al bereikte hij de top niet, hij ontdekte dat de
planten, mossen en bomen die hij zag sterke overeenkomsten vertoonden met de soorten die hij in Europa had gezien.
Hij schetste een dwarsdoorsnede van de berg met daarop
planten in verschillende zones, vanaf de vallei tot aan de
sneeuwgrens.
Zijn ‘Naturgemälde’ legde de basis voor de opvatting dat
de natuur een wereldomvattende kracht was, waarin klimaat en locatie allesbepalend waren. Dit radicale gezichts-

punt ligt ten grondslag aan ons huidige begrip van het ecosysteem, met klimaatzones op alle continenten. Ook stelde
Humboldt als eerste wetenschapper de door de mens veroorzaakte klimaatverandering aan de orde. In Mexico had hij
gezien dat vruchtbare grond door roofbouw vernield werd en
dat de plaatselijke bevolking honger leed. Hij legde als eerste
niet alleen verband tussen kolonialisme en verwoesting van
de natuur, maar ook tussen natuur, politiek en economie.
Kosmisch
Het woord Kosmos is door Humboldt bedacht en is ontleend aan het Oud-grieks, waar het orde en schoonheid betekende. Zijn boek ‘Kosmos’ handelde over de verhouding
tussen mens en natuur en beschreef een wereld als hemellichaam in de ruimte. De natuur was een levend geheel waarin
de mens, planten, dieren en microscopisch kleine organismen met elkaar verstrengeld waren in een webachtig weefsel.
De natuur klopt van leven
Humboldt geloofde sterk in het met gevoel ervaren van de
natuur, naast het meten en observeren. Wetenschap moest
gecombineerd worden met emotionele reacties op de natuur, dus met eerbied en bewondering. Van zijn goede vriend
Goethe had hij geleerd dat kunst onontbeerlijk was voor een
goed begrip van de wonderen der natuur.

Dit artikel is gebaseerd op een biografie van de hand van
Andrea Wulf - Uitgeverij Atlas Contact - 2016.
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Actualiteiten

Massaslachting rugstreeppad
Westmade Noord

‘Witte Vlek’ in Madestein
De zogenaamde ‘Witte Vlek‘ in Madestein heeft een
natuurvriendelijke face-lift gekregen. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft er zo’n tienduizend vierkante meter natuurvriendelijke oever aangelegd, onder
andere door het beplanten van de oevers.
De op die manier ontstane natte ecologische zone ‘Madestein Witte Vlek’ is beplant met inheemse planten zoals
riet, gele lis, grote egelskop en zwanenbloem. Deze planten
hebben een zuiverende werking op het water en bieden tegelijkertijd leefgebied voor onder meer kikkers, salamanders
en libellen.
Vissen houden zich graag schuil tussen de waterplanten
en zetten daar hun eitjes af. In de vaart ernaast heeft het
Hoogheemraadschap voor vissen een ‘vissenbos’ aangelegd.
Dit is gemaakt van hout van gekapte bomen uit het gebied
en biedt vissen een plek om te schuilen. De omgevallen boom langs de oever is met opzet blijven
liggen voor de ijsvogel.
Wat wel opviel is dat er onder andere riet is
aangeplant terwijl dat een eindje verderop in
Landschapspark Madestein wordt weggehaald.

Padelbanen Klein Zwitserland

In de gemeente Westland zijn rugstreeppadden massaal
gedood bij de voorbereidingen van het bouwterrein Westmade Noord in Monster. Enorme vrachtwagens met zand reden
af en aan om het terrein op te hogen. Dit terwijl dit deel van
het terrein het leefgebied is van de rugstreeppad.
Woensdag 21 juli is de gemeente Westland gestart met
voorbereidende werkzaamheden aan de westkant van het
toekomstige woongebied Westmade Noord. Belangengroepen hebben de gemeente Westland wel degelijk ingelicht
over de aanwezigheid van de rugstreeppad ter plaatse en er
loopt nota bene een procedure over bij de Raad van State.
Daags na de start van de werkzaamheden constateerden bewoners dat er geen teken van leven meer was van
de rugstreeppadden. Zij hebben dit gemeld bij Omgevingsdienst Haaglanden en die van de provincie Zuid-Holland
Zuid. De Omgevingsdienst is gaan kijken, er waren toch nog
padden en vervolgens zijn de werkzaamheden stilgelegd.

Japanse duizendknoop:
bevriezen als bestrijding
Als je de foto bekijkt moet je wel concluderen dat de behandeling met stoom van de Japanse duizendknoop in het
Westduinpark slechts een tijdelijk effect heeft gehad. In de
Achterhoek wordt geëxperimenteerd met een nieuwe methode. Met een grote kist over de gemaaide duizendknoop
wordt de bodem met maaisel en al grondig bevroren. Het ei
van Columbus?

Padel is een mix van tennis en squash en wordt gespeeld
met vier personen op een rechthoekig veld. Een padelbaan is
10 meter breed en 20 meter lang en is omringd door wanden.
In bijna alle gevallen zijn de wanden een combinatie van
glas en een hekwerk.
In Klein Zwitserland, bij de voormalige kwekerij, zijn
plannen om padelbanen aan te leggen. De AVN heeft in een
reactie op het voornemen van het College onder andere in
haar bezwaar laten weten het daar niet mee eens te zijn: het
gebied van Klein Zwitserland is onderdeel van de Stedelijke
Groene Hoofdstructuur, die het gemeentebestuur duurzaam
in stand wil houden en versterken. Het is extra belangrijk
vanwege de nabijheid van Natura 2000-gebied Meijendel.
De padelbanen vormen verharding die infiltratie verhindert en het onmogelijk maakt voor natuur om zich er te vestigen. De glazen wanden vormen een transparant obstakel
waar vogels tegenaan kunnen vliegen. Uit ervaring elders
blijkt dat de banen enorm veel geluidhinder veroorzaken. En
dus de rust verstoren voor de aanwezige natuur en de vele
wandelaars die graag een ommetje maken langs de natuurrijke randen. Ook het aanbrengen van lichtmasten dicht op
de natuur is nadelig voor de biodiversiteit. Een belangrijk
punt van zorg is ook de weg erheen: de beoogde banen bevinden zich ver van de ingang van het gebied. De weg erheen is
nu omzoomd met waardevolle stinzenplanten. Het zou schadelijk zijn deze weg te verbreden.

Cartoon van Jaap Lemstra naar een gedachtenkronkel van Reinder de Boer
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Van het bestuur
Kunsttentoonstelling
‘Ode aan de natuur
in Den Haag en omgeving‘

Wim v. Bettenhausen - Een mooie dag in september - Meijendel

Iedereen is welkom op de AVN jubileum-kunsttentoonstelling ‘Ode aan de Natuur in Den Haag en omgeving’, van
1-26 september in de Haagse Kunstkring (HKK), Denneweg
64. Openingstijden zijn woensdag t/m vrijdag 12.00 - 17.00
uur / zaterdag en zondag 13.00 - 17.00 uur. Entree is gratis.
AVN leden en genodigden die niet op de opening konden
komen, krijgen op donderdagen, 16 of 23 september, tussen
16-18 uur alsnog een drankje aangeboden.
Kijk even op www.avn.nl of er wegens corona regels mogelijk aantalslimieten zijn of anderszins beperkingen gelden.
25 september: verjaardag van de AVN!
Op 25 september vanaf 13 uur vieren we de verjaardag
van de AVN. Dan zijn de zalen van de Haagse kunstkring
al vol volgens de huidige corona-maatregelen. U kunt zich
nog aanmelden, want zoals iedereen, weten wij niet hoeveel
mensen wij op die datum mogen toelaten. Als u zich aanmeldt voor dit evenement zetten wij u op een wachtlijst.

Nacht van de nacht

Contactgegevens

Wie wel eens ‘s avonds in de duinen wandelt, als het al
‘donker‘ is, doet dat vaak ook omdat er in de duinen geen
verlichting is. Dat is een bijzondere ervaring voor de meeste
stadsbewoners. Wel valt op dat het eigenlijk niet echt donker is. Vooral als het wat bewolkt is zie je het weerkaatste
licht van allerlei bronnen buiten de duinen. Met name meer
naar het Westland toe zijn grote oranje vlekken in de lucht
waar te nemen: de uitstraling van kassen. De AVN probeert
bij het vernieuwen van bestemmingsplannen, als het om gebieden rond de duinen gaat, ook altijd de lichtinstraling in
het gebied te verminderen. Zo zijn er bij het Atlantic Hotel
in Kijkduin maatregelen afgesproken om al teveel verlichte
en naar beneden stralende balkons te voorkomen. Als onderdeel van een wereldwijde beweging om tenminste één keer
in het jaar een echt donkere nacht te beleven wordt op 30
oktober 2021 alweer voor de 17e keer de ‘nacht van de nacht‘
georganiseerd. De bedoeling is dat zoveel mogelijk gemeenten en gebouwbeheerders dan de buitenverlichting uit doen.
De AVN heeft er bij de gemeente Den Haag op aangedrongen
er aan mee te doen.

Portefeuillehouders AVN
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
Rijswijk, Laakkwartier
Voorburg
Bezuidenhout

Bestuur AVN

Waar gaat het licht uit op 30 oktober. Bron: nachtvandenacht.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
Peter Hegi
Anne Mieke Breedveld
George de Ceuninck

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
Kantoor

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

Voornaam: ...............................................................................................
Naam: ..........................................................................................................
Adres: ...........................................................................................................
Postcode/plaats: ...............................................................................
Emailadres: ............................................................................................

070 - 33 88 100

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

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
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Kunstcatalogus
Voor de tentoonstelling ‘Ode aan de natuur in Den Haag en
Omgeving’ is een fraaie catalogus gemaakt. AVN leden kunnen deze gratis in bezit krijgen bij bezoek aan de tentoonstelling. Vertel ons uw lidmaatschapsnummer en u kunt één
exemplaar per huishouden meenemen. Nadat de tentoonstelling op 26 september sluit, of als u geen lid bent, kunt u
de catalogus bij de AVN bestellen. U kunt natuurlijk tijdens
uw bezoek aan de tentoonstelling ook lid worden voor tien
euro, dan steunt u de vereniging en krijgt een boekwerk vol
kunstwerken die onze (stads) natuur schitterend verbeelden.
Te bestellen door overmaking van € 7,50 op IBAN: NL06
INGB 0000 7388 58 t.n.v. AVN Den Haag o.v.v. ‘Kunstcatalogus’ en uw naam en adresgegevens.

‘Hertenkamp’
Husein Huseinov vertelt in de catalogus over de interessante
omstandigheden van zijn huidige leven, waarbij hij als vluchteling
en als kunstenaar op zoek is naar zijn eigen wortels. Tijdens een
wandeling in de ‘Hertenkamp’ (de Koekamp) bij het Centraal Station, trokken de bomen die daar groeien zijn aandacht. In het bijzonder door de expressie van de wortels!
Niet lang na die wandeling maakte hij een serie werken met die
bomen als motief. Daarvan hangt er één op de tentoonstelling ‘Ode
aan de natuur in Den Haag en omgeving‘, die nog tot 26 september
duurt.

