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Stadsnatuur:
van ons allemaal?

In de wereld van ontwikkelingssamenwerking is ‘sense
of ownership’ een veel gebruikt begrip. Het gaat dan
om het betrekken van de lokale bevolking bij ontwikkelingsprojecten. Ik ken er geen goed Nederlands equivalent van. ‘Gevoel van eigenaarschap’ komt in de buurt,
maar het gaat eigenlijk meer over betrokkenheid. ‘Gevoel van betrokkenheid’ sluit goed aan op onze moderne participatiemaatschappij. Burgers worden meer betrokken, en moeten zich mede verantwoordelijk voelen
in plaats van de dingen aan de overheid over te laten.
Leden van de AVN hadden dat gevoel van betrokkenheid
al lang voordat het begrip ‘participatie maatschappij’ was
uitgevonden. We voelen ons betrokken bij het wel en wee
van onze groene leefomgeving. We staan daarvoor op de
bres, en we denken graag mee met overheden als het om
beleid en beheer van de natuur gaat in en om de stad.
De nieuwe Omgevingswet is daarbij een steuntje in de
rug. De nieuwe beleidsdocumenten, zoals een omgevingsvisie, moeten immers via een ‘participatietraject’ tot
stand komen. Hoe dat gaat uitpakken zal de praktijk leren. Hoe groot is de invloed van de participerende partijen
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Inhoudsopgave
echt? Ligt de uitkomst bij de start al in grote lijnen vast,
of staat de overheid echt open voor nieuwe ideeën van betrokken burgers en organisaties?
De provincie Zuid-Holland heeft een veelbelovende
start gemaakt bij het ontwikkelen van een visiedocument
voor de Vlietzone. De deur is opengezet voor alle partijen
die zich bij het gebied betrokken voelen, om deel te nemen
aan een serie ‘stakeholders bijeenkomsten’. Die zijn onlangs van start gegaan, en uiteraard doet de AVN daaraan
mee, net als wij meedoen bij de ontwikkeling van omgevingsvisies door Den Haag en omliggende gemeenten.
Participatietrajecten met betrokken burgers en organisaties zijn prima, maar eigenlijk zou elke stadsbewoner
zich betrokken moeten voelen bij het beheer en behoud
van de stadsnatuur. Handhaving, nu een hoofdpijndossier
voor de gemeente, wordt dan een stuk eenvoudiger.
Overtreders worden dan vanzelf een uitzondering, en
worden door betrokken bewoners aangesproken op hun
gedrag. Een utopie? Misschien, maar wel een ideaalbeeld
om na te streven.
Dat kan bijvoorbeeld door de gebruikers van het groen
– wandelaars, natuurliefhebbers – meer te betrekken bij
het beheer, zoals door het tijdig geven van informatie over
voorgenomen kapplannen in ‘hun’ bos of park. Vaak wordt
achteraf pas uitleg gegeven, nadat de AVN is gebeld door
verontruste leden die zich wel betrokken voelen, maar niet
tijdig zijn geïnformeerd.

Colofon
Haagwinde is het kwartaalblad van de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming
voor ’s-Gravenhage en omstreken. De vereniging zet zich in voor bescherming, behoud en zo mogelijk verbetering van natuur
en groen. De AVN informeert over de waarde van natuur en landschap. Zij volgt het
doen en laten van de overheden in en om
Den Haag kritisch en draagt bij aan het tot
stand komen van beheer- en beleidsplannen.
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Bron: broedvogelmonitoring 2021

meenten, projectontwikkelaars en natuurverenigingen.
Modder
De eerste confrontatie met het Buytenpark was niet erg
positief. Dat was op een regenachtige dag in januari en er
waren toen vooral veel dode planten en modderige, moeilijk begaanbare paden. Een vogelpopulatie was nauwelijks
waarneembaar. Januari is geen maand om een nulmeting te
verrichten, tenzij de bedoeling is niets te vinden, dus begon
het eigenlijke onderzoek pas een paar maanden later.
Het Buytenpark bleek een bijzonder gebied! Alle vogels die
in een dergelijk landschap te verwachten zijn kwamen er in
ruime mate voor. Meer dan dat zelfs, want door de heuvels
heersen in het gebied diverse microklimaten met afwijkende planten en bloemen en dus ook met insecten. Beide zijn
belangrijk als voedselbron voor vogels. De soortenrijkdom
en de aantallen waren zelfs onverwacht hoog.

Buytenpark (bijna)
perfecte natuur
Leon van den Berg
Broedvogels zijn een goede aanwijzing voor de kwaliteit van een gebied. Hoe staat het dan met het Buytenpark in Zoetermeer? Een park met heuvels van puin
uit de Haagse binnenstad en waar de beplanting door
de natuur zelf is gedaan. Kan en moet de natuurwaarde worden verbeterd? Dat is in opdracht van de AVN
onderzocht. Wij hadden het idee dat er mogelijk met
extra of andere inrichting een hogere natuurwaarde te
bereiken zou zijn. De vogelbroedstand is onderzocht als
graadmeter voor de natuurwaarden.
Het onderzoek is gedaan als een nulmeting: een inventarisatie voorafgaand aan een project om te beoordelen wat
de stand van zaken is in een gebied voordat daar eventuele
planologische aanpassingen worden gedaan. Vaak worden
dit soort nulmetingen gebruikt in overleggen tussen ge-
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Verstoringen
Toch zijn een aantal zaken waar te nemen die aandacht
verdienen. Daar is bijvoorbeeld de gebrekkige zonering van
het park. Er is zichtbaar een grote recreatiedruk op dit gebied. Zo zijn er veel mensen die in het gebied wandelen of
er recreatief doorheen fietsen of er op de racefiets doorheen
jakkeren.
Dan is er natuurlijk ook nog de druk van mountainbikers.
Die activiteit is vooral geconcentreerd in het deel tussen het
doorgaande fietspad en de volkstuinen, maar helaas zijn ze
ook overal elders waar te nemen.
Je ziet ook het ontstaan van zogenaamde olifantenpaad-

bron: Google maps

jes door fietsers en voetgangers die overal doorheen struinen. Dat zorgt voor onnodige verstoring van flora en fauna.
De potentiële kracht van dit park ligt juist in de aaneengesloten leefgebieden die door deze paadjes worden versnipperd. Dit is te voorkomen door het plaatsen van houtrillen
of doornige struiken. Dat zou ook moeten gebeuren in het
gebied waar mountainbiken is toegestaan, want de soortenrijkdom ter plekke blijft ver achter in vergelijking met het
andere natuurdeel van het Buytenpark.
SnowWorld inpakken
Natuurlijk zijn er ook veel mensen die er hun hond uitlaten. Gelukkig broeden de meeste vogels hoog in een boom,
riet of doornig en dicht struweel. Er is wel verstoring door
loslopende honden, maar dit zijn vermoedelijk meer incidenten dan dat het structureel is. Overigens moeten honden
hier wel aan de lijn. Je mag in een natuurlijk gebied, ook al
is het aangelegd, ook een zekere ‘ongereptheid‘ verwachten.
Wat dat precies is daar kun je van mening over verschillen,
maar de dominante aanwezigheid van SnowWorld is zeker
niet ongerept te noemen. Zoiets hoort niet thuis in dit gebied. Een oplossing zou zijn om het gebouw onderdeel te maken van de natuur, bijvoorbeeld door het inpakken van het
gebouw met groen. Ook de heuvel is aangelegd, dus deze kan
mogelijk nog opgehoogd worden.
Achtergrond van de studie was om te kijken hoe de natuurwaarde van het Buytenpark vergroot zou kunnen worden. Gelukkig blijkt dat niet nodig. De vogelrijkdom is prima
en dat geeft aan dat het met de natuurwaarde van dit park
goed zit. Er zijn wel de eerder genoemde aandachtspunten,
maar dit betekent dus niet dat het park helemaal op de
schop moet. De natuur weet blijkbaar wat zij doet!

Ganzer, bron: broedvogelmonitoring 2021

Tjiftjaf, bron: broedvogelmonitoring 2021

Kneu, bron: broedvogelmonitoring 2021
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Hoogbouw
in Den Haag
Frederike Bloemers
Hoogbouw staat volgens het Bouwbesluit voor gebouwen hoger dan 70 meter boven het straatniveau. Gevoelsmatig zou je overigens alles boven boomhoogte
– boven de 25 meter - al hoogbouw kunnen noemen.
Hoe je hoogbouw ook definieert, als natuurvereniging
kunnen we niet meer om het feit heen dat de “hoogstedelijke inbreiding” enorme gevolgen heeft voor mens,
plant en dier.
Hoe was het
Toen in Rotterdam in 1978 de eerste hoogbouwtoren (95
meter) verrees noemde de toenmalige burgemeester Van der
Louw die ‘de laatste erectie van het grootkapitaal’. We we-
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ten inmiddels dat hij daarin ongelijk heeft gekregen. Den Haag
hield het twintig jaar langer vol
om de bouw onder de 95 meter te
houden, maar in 1969 verrees al
de 75 meter hoge Zilveren Toren
van MN Services in het Beatrixkwartier! Daarna verscheen pas
in 1998 een 104 meter hoog kantoor in het centrum van Den Haag, Castalia geheten, meer
bekend als de Haagse Tieten.
Dat in Den Haag veel torens bijnamen hebben, zoals de
Citroenpers, het Strijkijzer, de Vulpen, de Keukenrol, is misschien een signaal dat de Haagse bewoner er niet bepaald
een idyllische associatie bij heeft. En de Groene Toren,
bijnaam voor het Hoofdkantoor van PostNL aan de Waldorpstraat, suggereert meer dan het is: een kolos van beton
en glas, niet eens in groen maar in blauw.
Tot aan de Tweede Wereldoorlog kende Den Haag laagbouw, op de kerken na. Daarna werden de gebombardeerde gaten in de stad met gebouwen van steeds toenemende
hoogte gevuld. Maar toen in 2017 de architect Winy Maas
een soort Central Park-achtige zoom van hoogbouw rond het
Haagse Bos voorstelde, verdween dat plan gelukkig snel in
de ijskast.
Hoe wordt het
In de Hoogbouwnota Eyeline en Skyline van januari 2018
heeft de gemeente Den Haag de ambitie uitgesproken om in
het centrum van Den Haag ruim tien torens te bouwen waarbij met opzet geen maximale bouwhoogte is aangegeven.
Het zogenoemde Central Innovation District - CID bestaat
uit drie deelgebieden die de gemeente betitelt als: ‘Binckhorst en Binckhaven’, ‘rondom Laan van NOI’ en ‘rondom Den
Haag Centraal’.
De echte hoogbouw is vooral gepland in het gebied tussen
en rondom de stations Den Haag Centraal, Hollands Spoor
en Laan van NOI. Volgens de Hoogbouwnota komt 100% van
de voetafdruk (footprint) van de stedelijke laag terug als
horizontale buitenruimte. Daarvan wordt minimaal 40% ingericht met groen dat een bijdrage levert aan biodiversiteit.
De overige ruimte wordt ingericht voor verblijf, voor (ander)
groen en/of voor energiemaatregelen.
In de gemeentelijke Structuurvisie CID van juli 2021 staat
dat in Den Haag een streefnorm van acht vierkante meter
‘kijk- en gebruiksgroen’ per woning moet komen, exclusief
water. De term ecologisch groen is helaas vervallen in de
conceptfase. Dat zou voor de ruim 20.000 geplande wonin-

gen 160.000 vierkante meter (24 voetbalvelden!) groen betekenen, een oppervlakte die in het gebied niet beschikbaar is.
Met alleen verticaal groen en dakgroen, hoe nuttig en wenselijk ook, kan dit probleem niet worden verholpen. Het is onduidelijk hoe de gemeente dit denkt op te lossen. Wel heeft
de gemeente in 2019 een puntensysteem natuurinclusief
bouwen opgezet waarmee ‘groen’ bouwen in aanbestedingsprocedures extra punten oplevert en groene bouw dus meer
kans heeft gerealiseerd te worden.
Hoe willen wij het
In alle beleidsnota’s en plannen van de gemeente valt
te lezen dat investeren in groene ruimte maatschappelijke
baten oplevert en dat deze baten van wezenlijk belang voor
mens, plant en dier zijn. Echter, we missen de noodzakelijk
dwingende eisen die hieraan verbonden zouden moeten zijn.
In de nota Haagse Referentienormen staat zelfs dat groen
geen wettelijke taak van de gemeente zou zijn. Ook zijn de
normen uit de nota boterzacht. Ze zijn slechts een richtlijn,
niet bindend bedoeld en borgen dus niets.
Herhaaldelijk stelt de gemeente dat ze alleen als het om
haar eigen grond en vastgoed gaat dwingend kan optreden. Dat is in tegenspraak met het feit dat in het verleden
bij projecten de gemeente met de projectontwikkelaars een
zogenoemde anterieure overeenkomst heeft gesloten, met
afspraken over publieke ruimte,
voor een deel in privé-eigendom.
Daarnaast kan de gemeente
wel degelijk juridisch bindende voorwaarden opnemen in
het bestemmingsplan en in de
te verlenen omgevingsvergunningen. Het ontwikkelde puntensysteem kan bijvoorbeeld
verplicht worden gesteld, niet
alleen bij de uitgifte van gemeentelijke grond, zoals nu de
intentie is, maar ook als het
gaat om particulier eigendom.
De -landelijke- Commissie
m.e.r. heeft aangegeven zich zorgen te maken over de effecten
van grootschalige hoogbouw
zoals in het CID op de natuur
in de op vijf tot tien kilometer
gelegen Natura 2000-gebieden,
zoals Solleveld-Kapittelduinen,
CS gaat binnenkort ook verdwijnen achter hoge torens

Westduinen, Wapendal en Meijendel. De depositie (neerslag)
van bijvoorbeeld stikstof is al tientallen jaren boven de limiet.
Maar ook betekenen de woontorens meer bewoners en
dus meer bezoekers in deze gebieden en in de grote groene parken van Den Haag. Op een of andere manier zal daar
compensatie voor moeten komen, bijvoorbeeld in de vorm
van nieuwe natuurgebieden in de buurt. Betreding is een belangrijke oorzaak van de achteruitgang van groen en natuur.
Den Haag heeft door de jaren heen ook een systeem ontwikkeld van groene ecologische verbindignszones overal door
de stad heen. Juist daar, omdat ze immers niet bebouwd mogen worden, is de roep om een herinrichting die meer mensen toelaat, zoals verharde voetpaden, fietspaden en zelfs
mountainbike tracés groot. Onze zo mooie ‘Stedelijke Groene
Hoofdstructuur’ wordt daardoor extra onder druk gezet.
De eerste aanzetten voor groene aanleg in bebouwde omgeving zijn gezet, hoewel de praktijk weerbarstig blijkt. Wat
nodig is zijn projecten die van begin tot aan de realisatie
begeleid worden door specialisten in de aanleg van levende
ecosystemen in en op gebouwen. Er zijn al geslaagde voorbeelden, dus de specialisten zijn er ook! Groene gebouwen
moeten niet alleen groene gordijnen worden. Voor de AVN een
uitdaging om mee te denken.
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De Omgevingswet:
inspraak
Jos Verhoeff en Frederike Bloemers
De gemeente Den Haag heeft een rijke inspraaktraditie, waarin eigenlijk alle vormen daarvan al de revue
zijn gepasseerd: Van eenmalige geeltjessessies tot jarenlang bestaande en succesvolle klankbordgroepen en
denktanks.
Vaak wordt ook op buurtniveau inspraak geregeld. Er zijn
missers, maar in veel gevallen gaat die ook prima en komt
uit de inspraak een acceptabel en breed gedragen compromis. De uitkomst van inspraak kan twee kanten op: er kan
een resultaat -compromis- uit komen, of men komt er niet
uit omdat de meningen te ver uiteenliggen. Ook als er ‘niets‘
uitkomt heeft de inspraak vaak wel degelijk nut. Insprekers
zijn mensen die, al dan niet namens een organisatie, hun
mening geven. Ze hebben allemaal gemeen dat ze de moeite nemen dat te doen. Men verplaatst zich, verdiept zich in
de materie, schrijft mee aan rapporten, brieven en leest die.
De ervaring van een mislukking is ook een leermoment voor
de toekomst. Kortom, een rijke traditie die in ere gehouden
moet worden.
De nieuwe Omgevingswet is op dat punt duidelijk. In enkele recente Haagwindes is beschreven dat de gemeenten
moeten zorgen voor een omgevingsvisie en een omgevingsplan. Het omgevingsplan, de opvolger van het bestemmingsplan wordt geacht rekening te houden met wat er in de omgevingsvisie staat.
De gemeente Den Haag is eigenlijk nog maar net bezig
met de omgevingsvisie, De AVN is uitgenodigd deel te nemen
aan het denken hierover, net als de andere Haagse natuurorganisaties. Maar de gemeente is tegelijkertijd ook al druk
bezig met het omgevingsplan. Voor dat laatste is bijvoorbeeld de Binckhorst al geruime tijd een pilot project. Eigenlijk kan dat niet, want er is nog geen omgevingsvisie om aan
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te refereren, maar het geeft
Den Haag natuurlijk wel de
gelegenheid ervaringen uit
de pilot te verwerken in die
omgevingsvisie.
Participatiesamenleving
In de troonrede van 2013
had de Koning het er over
dat ‘...de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar
zeker verandert in een participatiesamenleving...’.
Na een korte bloeiperiode raakte de term weer
ietwat op de achtergrond,
maar feit is, dat in de Omgevingswet, die toen al
in voorbereiding was, het
begrip participatie diep
is verankerd. Zo worden
gemeenten verplicht participatie vanuit de samenleving zowel in de omgevingsvisie als in het omgevingsplan en alle wijzigingen
daarop in een vroeg stadium te organiseren. In andere gevallen moeten particuliere initiatiefnemers de participatie
zelf regelen. In de wetsartikelen is niet uiteengezet hoe die
participatie moet worden geregeld. Maar in de memorie van
toelichting op de Omgevingswet komt het woord ‘participatie’ maar liefst 81 keer voor, meerdere keren in combinatie
met het begrip ‘vertrouwen’ (totaal 53 keer).
De Omgevingswet introduceert aan de kant van de participanten een zogenaamde participatieladder in vijf vormen:
Meebeslissen, coproduceren, adviseren, raadplegen, informeren. Aan de andere kant geeft de wet aan de gemeente (of
een andere initiatiefnemer) drie plichten:
–– Kennisgevingsplicht: de gemeente geeft in de kennisgeving onder andere aan wie worden betrokken,
waarover en wanneer.
–– Motiveringsplicht: de gemeente geeft aan hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen zijn betrokken bij de voorbereiding en
wat de resultaten daarvan zijn.
–– Aanvraagvereiste: de initiatiefnemer moet aangeven
of, en zo ja hoe, hij participatie heeft vormgegeven en
wat hij met het resultaat heeft gedaan. Het bevoegd

gezag betrekt deze informatie bij de integrale belangenafweging
Participatie en de omgevingsvisie
Bij het proces om te komen tot een omgevingsvisie is
vastgelegd dat de gemeente kenbaar moet maken hoe inwoners, bedrijven, maatschappelijke partners en ketenpartners zijn betrokken. De vorm waarin zij dat doet is vrij.
De gemeente Den Haag kiest ervoor om ook de omgevingsvisie gebiedsgewijs aan te pakken, tenminste waar het
om de participatie gaat. Dat is voor de AVN wel een uitdaging,
omdat het veel aandacht en tijd gaat vergen van de verschillende vrijwilligers. Waar mogelijk doen wij mee in het proces,
in ieder geval waar het stadsbrede of thematische onderwerpen betreft, uiteraard voor zover die groen gerelateerd zijn.
Participatie en het omgevingsplan
De omgevingsvisie, eenmaal door de raad geaccepteerd,
zal niet snel op de schop moeten. Het schrijven van de visie
is een hele klus, maar in principe herhaalt die zich niet zo
vaak.
Met het omgevingsplan is dat anders. Tenminste, met de
deelplannen en ‘actualisaties‘. Er moet eerst een globaal omgevingsplan komen, maar het zal natuurlijk niet zo zijn dat
het hele plan om de haverklap herschreven gaat worden. Wat

wel zal gebeuren is dat voor deelgebieden en
deelthema’s voortdurend nieuwe en gewijzigde
deel-omgevingsplannen zullen worden ontwikkeld (actualisaties en deelplannen). Deze deelplannen komen min of meer in plaats van de
huidige bestemmingsplannen. Die worden, als
de wet ingaat, gebundeld in het omgevingsplan.
Dat betekent dat, als het stof van de invoering
is neergedaald, vooral deze actualisaties van
belang gaan worden voor de inspraak. De wet
heeft hierin voorzien en geeft ook voor actualisaties en deelplannen aan de gemeente kennisgevingsplicht en motiveringsplicht.
In tegenstelling tot bij de omgevingsvisie
is de gemeente hier minder vrij in het kiezen
van de vorm van de participatie: ze geeft bij de
kennisgeving van het voornemen om een omgevingsplan vast te stellen aan hoe ze de participatie vormgeeft. Bij het uiteindelijk besluit
wordt tevens verplicht beschreven hoe inwoners, bedrijven, maatschappelijke partners en
ketenpartners zijn betrokken bij de voorbereiding van het plan en wat de resultaten daarvan
zijn.
In de wet is nog speciaal een artikel opgenomen over ‘maatschappelijk draagvlak’. Dit gaat over de regels voor de verantwoording van het verkrijgen van maatschappelijk draagvlak. Anders gezegd moet de gemeente
gedegen en uitgebreid aan de gemeenteraad verantwoorden
op welke manier, met wie en hoe, participatie heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan.
Ervaring tot nu toe
De omgevingsvisie van Den Haag is in ontwikkeling. De
AVN is betrokken bij het globale proces en binnenkort zullen
een aantal eerste verkennende sessies plaatsvinden.
Ook heeft de gemeente Den Haag al een aantal jaren
een voorbereidende pilot voor de Omgevingswet: de Binckhorst. Hier is onze ervaring niet onverdeeld positief. Tijdens
inspraakrondes werd voortdurend gewezen op het belang
van groene invulling, natuurinclusief bouwen, dat wel. Het
bestemmingsplan bleef met opzet heel globaal (experimenteel) en daarmee vaag, Inspraak zou dat moeten oplossen,
maar uiteindelijk is het vechten om de laatste groenstroken
die in de plannen nog over zijn. Dat betekent dat ook met
veel en goede inspraak, het van belang blijft de resultaten
daarvan goed en juridisch bindend vast te leggen. Vertrouwen staat leuk in een memorie van toelichting, maar juridisch bindend is beter.
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exoot, werd toen verwijderd.
Met de aanwijzing van Meijendel en Berkheide, Westduinen en Solleveld als Natura 2000-gebieden worden ze goed
beschermd en inmiddels maken ze deel uit van het in oprichting zijnde Nationaal Park Hollandse Duinen. Jammer
genoeg zijn de kansen die er waren om natuurgebied uit te
breiden bij Watergat in het Westland niet opgepakt. En een
belangrijke aantasting blijft de neerslag van stikstof. Die is
al tientallen jaren te hoog. Bijzondere duinplanten hebben
hier erg onder te lijden.

95 jaar AVN
op een rijtje
Caroline de Jong
Vroege wapenfeiten van de AVN, en redenen voor de
oprichting, waren het behoud van Wapendal, het behoud van de eendenkooi in het Zuiderpark en de aanleg van de Vogeltuin, de latere Dr. Abraham Schierbeek
Tuin, genoemd naar de toenmalige AVN-voorzitter, in
de Bosjes van Poot. De geschiedenis is terug te vinden
in een serie uitgaven, van 1933 tot nu.
De duinen behouden
Wat telkens weer terugkomt, in die 95 jaar, is de zorg
om de aantasting van de unieke duinnatuur bij Den Haag.
In de beginjaren en nog tientallen jaren daarna was het
duingebied niet goed beschermd en werd eerder als bron
van winbaar materiaal, of later, in de naoorlogse jaren, als
stortplaats van overgebleven puin gezien. In 1936 ging het
om grootschalige afgravingen. In 1954 en 1967 verzetten we
ons tegen wegen dwars door de duinen. Daar werd pas in 1971
definitief een streep door getrokken. Door het belang van de
watervoorziening is het gebied gelukkig behouden gebleven.
In een AVN-publicatie van 1992 vinden we ook bouwplannen, zoals in Vossendel, bij Duindorp. Die zijn gelukkig destijds niet doorgegaan, mede dankzij de inzet van de AVN. De
Westduinen waren in 1920 ‘geruïneerd’ door de vele bezoekers. Toendertijd heeft de Gemeentelijke Plantsoenendienst
versperringen aangebracht, de grond bemest met huisvuil
en soorten aangeplant die er maar voor een deel thuishoren.
Tijdens en na de oorlog is ook nog veel zand, puin en afval
gestort, hier en ook in andere groengebieden. Erevoorzitter
Schierbeek schrijft in 1965 over ‘echte plantkundigen’ die
zich ergeren aan planten die oorspronkelijk niet in het duin
thuishoren. In 2011 is er rigoureus ingegrepen in een poging
de biodiversiteit te verbeteren. Veel Japanse rimpelroos, een
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Recent zijn met onze inzet nog plannen gestopt: geen
(fiets)paden dwars door de kwetsbare Ruygenhoek, geen
nieuwe bouwontwikkeling voor een internationale instelling
in het groen naast Meijendel maar het natuurgebied daar
juist uitbreiden, geen jaarrond exploitatie van strandtenten
direct naast Natura 2000-gebieden. De pilot voor strandhuisjes ging ondanks protesten helaas wel door.
Aanslagen op landgoederen, bos en groen beperkt
De staduitbreiding ging vaak ten koste van landgoederen. In 1936 wordt beschreven hoe ernaar wordt gestreefd de
mooiste delen te behouden. In 1954 kwam een
noodkreet van de AVN: de
gemeente wilde heel veel
gaan bouwen in bossen
en parken: onder andere
in Oostduin, Clingendael
en in de Bosjes van Poot.
Door verschillende projecten in de Bosjes ging
het oppervlak ervan van
35 hectare in 1960 naar
20 hectare in 1992. In
1996 meldt de AVN wel
een succes: de bouw van
flats naast de Vogeltuin
werd afgewezen.
In 1965 spreekt erevoorzitter
Schierbeek
zijn tevredenheid uit als
de gemeente Wassenaar
besluit om enkele landgoederen integraal te bewaren. Daar had de AVN
jarenlang voor geijverd.

Collage van AVN uitgaven waaruit dit artikel is ontstaan

Ook in Voorschoten kon de AVN aantasting van landgoederen
voorkomen. Daarnaast had de AVN het in 1967 ook druk met
het weren van bebouwing op de Hertenkamp, het Malieveld
en in het Haagse Bos. Het daar geplande ministerie ging niet
door. In 1996 wordt bij de successen genoemd dat er geen
Amerikaanse school in Reigersbergen komt. Maar helaas
werd tien jaar later, ondanks protesten van de AVN, ter plekke een automobielmuseum gebouwd en op de Amonsvlakte
een golfterrein. Het Hubertusduin werd wel gered, door de
aanleg in 2006 van een geboorde tunnel.
Talloze plannen in het groen zijn gelukkig verijdeld: het
verleggen van trambanen naar het Lange Voorhout in 1940,
en recenter, tegen het einde van de vorige eeuw, een parkeergarage aldaar, bebouwing van de walkanten van het Verversingskanaal, woningbouw op de gemeentekwekerij, een
clubgebouw in Meer en Bos. Helaas konden we de verwoestingen van natuur, groen en bomen door bouwactiviteiten in
Kijkduin in dezelfde periode niet voorkomen.
Op kaarten uit 1936 staat het padenpatroon van de Scheveningse Bosjes zoals het nu nog is, ‘zulke gezellige paadjes’. Gelukkig zijn de plannen voor een Internationaal Park
in 2015 onder meer met
rechte, verlichte, brede
betonpaden, niet doorgegaan. In 1954 was de AVN
tevreden dat Madurodam verzonken was aangelegd met groene heestercamouflage. In 1996
was een eerste uitbreiding al veel minder dan
men eerst van plan was
geweest, met de belofte
dat van verder uitbreiden geen sprake zou zijn.
Helaas zal voor de tweede uitbreiding toch weer
bos worden gekapt, al is
het na onze protesten
veel minder dan waar
Madurodam om vroeg.
Aanleg van parken en
groengebieden
Trots was de AVN in
1936 op de aanleg van
het Zuiderpark, dat uit-

gebreid wordt beschreven. In die tijd werd het belangrijk
gevonden om plantsoenen aan te leggen en straatbomen
aan te planten. De AVN benadrukte in 1954 dat de aanleg van
plantsoenen en gazons niet betekent dat bewoners minder
behoefte zouden hebben aan recreatie in de natuur; ‘even
nodig is het scheppen van nieuwe, grote parken’. Mooi is
daarom dat in de jaren ’70 Madestein werd aangelegd, daarna de Uithof, en in 1996 het Bentwoud. Positief is ook de aanleg in de Nieuwe Driemanspolder van een waterberging en
een natuur- en recreatiegebied. Het gebied begint inmiddels
aardig vorm te krijgen.
Beter beheer en mooi beleid
In 1984 is de plantsoenendienst al begonnen met een
ander maairegime, een of tweemaal per jaar, met afvoeren
van het maaisel. Zo krijg je mooi bloeiende bermen. Zaaien is dan niet nodig, schrijft Jan Mol. In 1988 is de eerste
stadsecoloog voor Den Haag aangesteld, Jaap Mennema. Hij
raadt aan middenbermen minder te maaien en planten op
de wallekanten van grachten te laten staan. Ook moeten in
zijn ogen ecologische corridors als de Schenkstrook zoveel
mogelijk worden beschermd. Vanaf het begin van deze eeuw
wordt in de ecologische zone Haagse Beek de kwaliteit van
het water verbeterd en worden natuurvriendelijke oevers
aangelegd.
In 1996 wordt na lang aandringen van de AVN het eerste Groenbeleidsplan ontwikkeld voor Den Haag. Er worden
beheerplannen voor de grote groengebieden gemaakt, en
knelpunten in ecologische zones opgelost. In 2005 is een
nieuw groenbeleidsplan van Den Haag uitgekomen, waarin
tot genoegen van de AVN de stedelijke Groene Hoofdstructuur wordt vastgelegd, een systeem van grote groengebieden en groene zones die ze verbinden om de biodiversiteit
te bevorderen. Helaas bevatte de Structuurvisie 2020 andere
ambities, gedeeltelijk in strijd met het groene beleidsplan,
bijvoorbeeld voor de Vlietzone. De AVN heeft zich hiertegen
verzet. Recent is de Nota Ecologische Verbindingszones opgevolgd door de Nota Stadsnatuur, is er een nieuwe Nota
Stadsbomen, en een puntensysteem ingevoerd om Natuurinclusief bouwen te bevorderen. Belangrijk is dat al dit
mooie groene beleid wordt uitgevoerd, dat het wordt opgenomen in de nog in ontwikkeling zijnde omgevingsvisie, en dat
het zijn weerslag vindt in het omgevingsplan van Den Haag.
Als we op deze 95 jaar terugkijken zijn er vette en magere
jaren, maar zonder de AVN en de steun van haar duizenden
leden waren Den Haag en omgeving zeker minder groen en
natuurrijk dan nu het geval is.
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Vogelverhalen
Bosuil op de grond
Op 28 mei 2021 zag ik tegen vier uur in de ochtend
bij Sorghvliet een volwassen bosuil midden op de weg
zitten. Twee dagen later, rond hetzelfde tijdstip, zat hij
er weer. Beter kijken leverde een tweede bosuil op hetzelfde fietspad op.
Steeds zagen de uilen iets, maakten een sprongetje
en leken iets op te eten. Op de weg was niets te ontdekken en dichterbij komen zonder ze weg te jagen leek
niet te kunnen. De twee uilen gingen even later ook ‘kijken’ bij de voet van een straatboom. Wat zou de oorzaak van dit gedrag kunnen zijn?

Geobserveerd door Reinder de Boer
Dit is een interessante observatie. Velen van ons zullen bekend zijn met de nachtelijke roep van de bosuil,
maar om hem op zo’n opvallende manier te zien!
De bosuil is in principe een actieve nachtelijke jager. En ook effectief, want donsachtige veren in zijn
vleugels maken zijn vlucht geruisloos. Het kost hem
dan ook geen moeite om, al vliegend, amfibieën, een
arsenaal aan insecten, al dan niet slapende vogels en
zoogdieren als eekhoorn te vangen, zowel voor eigen
consumptie als (in het voorjaar) voor zijn jongen.
Maar de bosuil jaagt niet alleen in de vlucht. Er
zijn, zij het niet veel, meldingen van bosuilen die op
de grond (bosbodem, bosweg) zitten en ogenschijnlijk
voedsel zoeken, zoals de observatie hierboven.
Je zou kunnen denken aan het verzamelen van aas,
zoals een doodgereden muis. Maar het afgaan op aas
wordt in de beschikbare literatuur nergens beschreven. Wat wel beschreven wordt, en wat hier waarschijnlijk is gebeurd, is dat de uilen op zoek zijn naar levende
ongewervelden, zoals bijvoorbeeld op de grond lopende kevers. Een andere mogelijkheid is dat ze op zoek
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zijn naar regenwormen: er zijn waarnemingen beschreven
van bosuilen die zo’n worm uit de grond trekken. Omdat de
geobserveerde uilen aan de voet van een boom zochten, lijkt
het waarschijnlijk dat de uilen naar kevers zochten.
Een volwassen uil op de grond zien zitten, is best bijzonder. Toch zijn er een aantal waarnemingen van op de grond
zittende bosuilen op klaarlichte dag.

Takkelingen
Bosuilen behoren, zoals bekend, tot de roofvogels. Jongen van roofvogels worden takkelingen genoemd. Op enig
moment kan het nest, in het geval van een bosuil vaak een
boomholte, te krap worden om de flink groeiende jongen te
huisvesten. Sommige jongen verlaten dan het nest en nemen plaats op nabije takken (vandaar de naam takkelingen). Ze verplaatsen zich springend van tak naar tak, want
vliegen kunnen ze nog niet of nauwelijks. Bij een verkeerde

beweging kan een onvoorzichtig jong op de bodem terechtkomen. Daarbij raakt het zelden of nooit gewond.
Zo’n jong lijkt dan hulpeloos verloren, maar schijn bedriegt. Het eerste wat het zal proberen, is terug de boom
in. Met kracht en doorzettingsvermogen lukt dat vaak. Het
zet zich dan vast met snavel en klauwen, en gebruikt de
vleugels als ondersteuning, een beetje zoals een tegen een
boomstam zittende specht zijn staart gebruikt als steun. Als
het eenmaal een van de onderste takken heeft bereikt,
kiest het ervoor om verder te klauteren of, waar mogelijk, van tak naar tak te springen.
Mocht u zo’n hulpeloos lijkend jong op de grond
aantreffen, probeer eerst te zien of het niet gewond
is. Als dat niet het geval is, verlaat dan de plek zodat
de uil in alle rust een goede klimboom kan opzoeken.
Overigens zullen oudervogels doorgaan met het voeren van jongen, ook al zitten ze op de grond. Dit geldt
ook voor bijvoorbeeld jonge merels en roodborsten die
uit een nest zijn gevallen.
Is zo’n vogel echter aantoonbaar gewond, schakel
dan de dierenambulance in. En verder, verwonder u
over de creativiteit en zelfredzaamheid van vogels.
Wat dat laatste betreft, maak ik graag een uitstapje
naar een ervaring met, of beter gezegd van, een boomvalk. Van deze zomergast broeden elk jaar enkele paren in Den Haag. De boomvalk heeft een voorkeur voor
hoge bomen. Enkele jaren geleden bevond zich een
nest langs de Hofzichtlaan in Mariahoeve, ongeveer 15
meter boven de grond in een populier. Dit nest werd
door een waarnemer vrijwel dagelijks geobserveerd. Er
waren twee jongen.
Een kleine week voordat ze zouden uitvliegen zat
één van de jongen op de rustige stoep onder het nest.
Na enige tijd zag de waarnemer de boomvalk tegen
de voet van de boom zitten. Niet lang daarna begon
de valk langs de stam naar boven te klimmen, zich
goed vastzettend met zijn scherpe klauwen. Het jong
gebruikte zijn vleugels als steun en om het evenwicht
te bewaren. Na ongeveer een uur was het terug bij het
nest.
Dit soort momenten laat ons eens te meer kennismaken met de vindingrijkheid en kracht van vogels.

Adri Remeeus
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Geslacht Araucaria
Jaap van Loenen
De ontdekking van de Wollemi pine, beschreven in een
vorige Haagwinde, in 1994 was verassend: de meeste
mensen waren er al van overtuigd dat alles wat aan
bomen op aarde bestond inmiddels wel bekend was. De
Wollemi pine bleek te horen tot het geslacht Araucaria,
dat daardoor meer in de belangstelling kwam te staan.
In boeken over bomen wordt aan Araucaria’s weinig
tot geen aandacht besteed. In het wild komt het geslacht uitsluitend voor op het zuidelijk halfrond. Een
paar soorten zijn inmiddels wel in onze omgeving aangeplant.
Araucariaceae
Als naalddragers worden Araucaria’s tot de coniferen gerekend, maar nemen daar wel een aparte plaats in. De naalden zijn bladvormig tot naaldvormig en de structuur ervan
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is hard, schubachtig en scherp
gepunt. Verder blijven ze wel 15
jaar aan de twijgen zitten. De bomen zijn in het algemeen groot
en hebben een massieve stam. Ze
kunnen 30 tot 80 meter hoog worden. Het geslacht omvat 19 soorten die een enorm verspreidingsgebied hebben. Ze komen voor in
Chili, Argentinië en Zuid-Brazilië,
maar ook in Oost-Australië, het eiland Norfolk in de Stille Oceaan en
in Nieuw-Caledonië , waar 13 soorten inheems zijn. De naam Araucaria is ontleend aan de door de
Spanjaarden zo genoemde ZuidAmerikaanse indianenstam, de
Araucanos.
Een paar soorten verdienen
hier de aandacht. Mogelijk kunnen die door de opwarming van de
aarde ook hier ooit een kans krijgen of is dat al het geval.

zijn tweehuizig, soms ook eenhuizig. De
zaden zijn eetbaar en worden in Chili op
grote schaal geoogst. Overigens is het
niet waarschijnlijk dat een aap ooit gepoogd heeft zo’n boom te beklimmen.
De twijgen zijn rondom omgeven
door vrij grote, harde en scherp gepunte
schubben. Op afstand lijken die wat op
slangen.
Norfolk pine
Araucaria heterophylla
De Norfolk pine kennen we hier alleen
als kamerden. In de huiskamer waar weinig directe zonneschijn komt blijft de
plant klein en is hij heel decoratief. Onder
optimale omstandigheden kan ook deze
boom enorm groot worden. Een hoogte van 70 meter is niet zeldzaam en de
stamomtrek kan 1,75 meter worden.
De soort stamt van Norfolk eiland,
gelegen tussen Australië en Nieuw Zeeland, waar de boom naar genoemd is. Van
de Araucaria soorten is hij het meest in
verschillende landen aangeplant. Bij ons
lukt dat niet want hij is niet winterhard.
James Cook zag de bomen op zijn verkenningstochten en vond de stammen
bijzonder geschikt voor scheepsmasten.

ooit gebruikt.
Inmiddels zijn er heel veel van deze bomen gekapt en
het oogsten van de eetbare zaden verhindert verjonging. De
Parana pine hoort dan ook tot de met uitsterven bedreigde
boomsoorten.
Anders dan de apentreiter zal deze Araucaria soort onze
tuinen niet kunnen sieren of het klimaat moet wel erg veranderen.
Bunya boom
Araucaria bidwillii
Een Araucaria die wel in ons klimaat zou passen is de
bunya boom. Maar deze is vreemd genoeg vrijwel onbekend
hier. Het is een tropische boom die het in gematigd klimaat
ook doet.
In Australië is de bunya belangrijk en er is zelfs een
bunya nationaal park. Een park dat naar een boom wordt genoemd! De soort is inmiddels verspreid over grote delen van
Oost-Australië waar hij goed gedijt. Maar de boom komt ook
in het Verenigd Koninkrijk voor, geïmporteerd door Engelse
zeevaarders.
In Kew garden in Londen staat een 170 jaar oud exemplaar
dat zelfs vruchten draagt. Zo’n vrucht kan 10 kg zwaar worden en tot honderd eetbare nootjes bevatten. De Aboriginals
noemden de boom Bunya (noot).

Apenboom
Araucaria araucana
De bijzondere apenboom, ook
wel slangenden genoemd of apenParana pine
treiter, is bij ons de meest bekenAraucaria angustifolia
de Araucaria soort. Sinds de zeDe Parana pine is verwant aan de
ventiger jaren van de vorige eeuw
slangenden (Auracaria araucana). Het
is hij in veel van onze tuinen te
belangrijkste verschil daarmee zit in de
zien. Hij is dan ook een bijzondere
naalden, die veel smaller en kleiner zijn.
verschijning. De naam apentreiter
Angustifolia betekent smalbladig. Hij
die wij soms gebruiken verwijst
komt voor in de subtropische wouden
naar een uitspraak van een van
van Zuid-Brazilië in de staten Paraná, Rio
de eerste westerlingen die deze
Grande en St. Catarina op een hoogte van
merkwaardig gevormde boom
800 tot 1500 meter.
zagen. Hij zei: ’Climbing this tree
Parana pine hout is zacht maar wordt
Apenboom in de Royal Botanic Garden Edinburgh, via Wikimedia Commons
would puzzle a monkey’.
toch bij het tropisch hardhout gerekend.
Dit leidde tot de Engelse naam
Het is mooi getekend, fijn van structuur en recht van draad.
monkey puzzle tree. Wij maakten daar apentreiter van. De
Dat maakt het voor veel doeleinden geschikt. Ook in ons
vaak kleine meestal symmetrisch ogende boompjes die
land werd in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw
wij kennen doen niet vermoeden dat ze in het land van herveel Parana pine hout geïmporteerd. Populair waren toen de
komst uit kunnen groeien tot zeer grote bomen van wel 40
Parana pine schrootjes, die dienden als wandbetimmering
meter hoog met een stam omtrek van 1,5 meter. De bomen
en verlaagde plafonds. Ook in de meubelindustrie werd het
Araucaria heterophylla als kamerden bij een bekend woonwarenhuis

Bunya vrucht
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Bloemen inzaaien in
de stad?
Karel Akkeraar
De bermen van de weg naar de hel zijn met goede bedoelingen en met bloemenzaadmengsels ingezaaid.
Bermen lijken niet de meest natuurlijke plekken, maar
omdat in de meeste bermen niet of nauwelijks wordt
gelopen kan de natuurwaarde ervan, bij ecologisch
beheer, behoorlijk hoog worden. Groot wild zul je er
niet vinden, maar bij een verstandig maaibeleid kan
kleine fauna zich goed vinden tussen de grassen en de
bloemen. Insecten, maar ook sommige vogels en kleine zoogdieren kunnen prima in hoog opschietend gras
schuilen.
Om de natuur te helpen worden in de meeste steden
mengsels ingezaaid. Vanuit warme motieven. Maar natuurdeskundigen stellen hier zo hun vragen bij. Gaan we de natuur niet vervalsen? Is het echt wel zo goed voor de natuur,
of zorgt het juist voor een verarming daarvan. Erg natuurlijk
is het niet, maar een berm is als natuurlijk gebied meestal klein van oppervlak, waardoor ‘de natuur‘ het er moeilijk
heeft.
Dat betekent niet vanzelf dat zo’n berm ingezaaid moet
worden om een hoge biodiversiteit te halen. In een berm
groeien voornamelijk grassen en stinzenplanten die er vanzelf komen, dat wil zeggen de zaden ervan landen vanuit naburige bermen of velden. Niet inzaaien betekent dus dat de
vegetatie van een berm vooral zal bestaan uit planten die
ook in de buurt te vinden zijn. Natuurlijk worden ook zaden
door mensen, honden en vogels over grotere afstanden overgebracht, maar naarmate de afstand groter wordt zal dat
minder zijn.
Nadat zaad in de berm is aangekomen moet het ook nog
maar kiemen en aanslaan. Natuurlijk worden alle bermen in
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Nederland regelmatig gemaaid om te voorkomen dat bomen
en struiken een kans krijgen. daarmee doet de maaimachine dienst als grote grazer, wat niet eens zo onnatuurlijk is,
mits nagedacht wordt over het beleid. Den Haag heeft hierin
al grote vorderingen gemaakt, en als het al mis gaat is dat
meestal per ongeluk.
Het inzaaien, ook met de meest ‘natuurlijke‘ mengsels
heeft altijd bijeffecten. De mengsels komen van kwekerijen,
vaak elders in het land, waardoor de genetische samenstelling van de al bestaande populatie vervuild wordt met planten die ergens anders hun wortels hebben gehad.
Wat er gebeurt bij inzaaien met mengsels die niet of niet
helemaal geschikt zijn voor het gebied kan aan de ene kant
een wildgroei zijn van één enkele soort, die gaat woekeren

klaver vooral voor in combinatie met oorsilene, Die bijzondere associatie is verdwenen door het inzaaien. Na verloop van
tijd verdwijnt de wondklaver waarschijnlijk op de ingezaaide
plekken, maar we zullen nooit meer kunnen zien waar deze
oorspronkelijk voorkomt en waar hij is ingezaaid.
Bij vogels ligt het antwoord meer voor de hand: moeten
ijsvogels in gevangenschap gekweekt en uitgezet worden
of kunnen we beter de leef- en voortplantingsomstandigheden van deze vogel verbeteren? Natuurlijk grijpt de mens
al lang in met allerlei maatregelen, maar juist het spel van
de natuur die hier spontaan op reageert door (evolutionaire) aanpassingen is spannend en heeft tot heel bijzondere
situaties geleid. De zeedorpenlandschap-soorten zijn hier
een mooi voorbeeld voor. Echte wilde natuur is dit natuurlijk
niet, maar het is door de eeuwen heen ontstaan uit de wisselwerking tussen mens, zee en natuur.

Ingezaaide berm in Scheveningen, Foto: Eric Wisse

De landelijke stichting Floristisch Onderzoek Nederland
heeft kort geleden een standpunt ingenomen over inzaaien
in bermen. Dat komt in het kort neer op ‘Inzaaien, nee tenzij’. Dat betekent dat de nadruk van beleid vooral gericht
moet zijn op het creëren van optimale omstandigheden voor
spontane vestiging van wilde planten. Zeker in de grote groene structuren inclusief de wegen. Daarmee zijn ook bijen, insecten en andere dieren op lange termijn beter af.

Wondklaver, Foto: Eric Wisse

omdat de omstandigheden ter plekke toevallig voor die soort
veel beter zijn dan voor de andere soorten uit het mengsel.
Aan de andere kant kan het zijn dat alle bloeiende planten
na een tijd verdwenen zijn omdat de grassen het beter doen.
Allemaal een gevolg van niet in te schatten verschillen tussen het kweekgebied en het inzaaigebied.
Er kunnen ook soorten in een mengsel ontbreken omdat
die niet in een zaadmengsel kunnen. Een voorbeeld is wondklaver. Dat is een kensoort voor ons eigen zeedorpenlandschap die op bijzondere plekken in onze regio voor komt.
Scheveningen is zo’n zeedorp, al zie je dat er niet meer aan
af. De plant komt veel voor in ‘natuurlijke‘ zaadmengsels.
Daar lijkt niets mis mee, maar oorspronkelijk kwam wond-

Dit vraagt wel om ambachtelijk vakmanschap bij aanleg
én beheer. Als er toch ingezaaid moet worden, dan met lokaal verzameld materiaal om genetische vervuiling tegen te
gaan. Overigens wordt dat op bescheiden schaal al gedaan.
Dat zal niet altijd mogelijk zijn. Het hangt bijvoorbeeld af
van de medewerking van de buurt. In buurten waar de bewoners snel zelf aan de slag gaan met inzaaien en planten
van hun eigen materiaal, meestal niet erg ecologisch, maar
meer gericht op verfraaiing, wordt vaak door de beheerder
een extra kleurrijk ‘pretmengsel‘ ingezaaid om eigen plant
door bewoners tegen te gaan. In dat geval kan inzaaien veel
beter uitpakken dan het alternatief.

Bloeiende bermen trekken ook insecten aan, Foto: Eric Wisse

Het maakt daarbij natuurlijk ook uit of het gaat om een
perkje zonder verbinding met enig groen of om een berm
of zoom die ook dienst doet als ecologische verbinding. Bij
een perkje kun je veel sneller een wat minder ‘natuurlijk‘
mengsel gebruiken. Bij de stroken die de gemeenten als
ecologische verbinding hebben vastgelegd, of die als zodanig kunnen fungeren, zou je eigenlijk helemaal niet moeten
inzaaien.

Ook tussen klinkers groeien planten, Foto: Eric Wisse
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Knotwilgen aan
het Perdiksepad in
Westland
Aad van Uffelen en Jos Verhoeff
De gemeente Westland is van plan vergunning te verlenen om 19 knotwilgen langs het Perdiksepad in De Lier
te kappen, omdat de eigenaar van het naastliggende
bedrijf wil uitbreiden. Wanneer de knotwilgen zijn aangeplant is onbekend, geschat wordt ongeveer 50 à 75
jaar geleden.
Een knotwilg wordt gemiddeld 80 tot 100 jaar oud, soms
ouder. Rond ca. 45 à 50 jaar bereikt de boom zijn maximale
‘functievervulling’: hij levert dan maximaal ecosysteemdiensten. Bij de knotwilg zijn dit onder andere vroeg bloeien, belangrijk voor insecten, maar ook als leefruimte en oriëntatiepunt en soms woonruimte voor vleermuizen.
In de bomen ontstaan holtes die langzaam toenemen zodat er meer levensvormen gebruik van kunnen maken, zoals
de uil, de vleermuis en salamanders. Dit kan decennia voortduren, de boom krijgt in de loop der jaren een steeds hogere
biodiversiteitswaarde, terwijl hij langzaam aftakelt. Ook de
landschappelijke waarde neemt toe, onder andere door de
vaak bijzondere vormen die oudere knotwilgen krijgen.
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Knotwilgen en andere bomen die in een rij staan zijn extra belangrijk voor vleermuizen omdat die ze gebruiken als
oriëntatiepunt in hun vliegroute. Kap je zo’n rij bomen dan
kunnen de vleermuizen verdwalen.
Bij de rij knotwilgen die gekapt zou moeten worden zijn
in een natuurwaardenonderzoek inderdaad vleermuizen
geconstateerd. Onvoldoende is echter onderzocht of de
vleermuizen de bomen als oriëntatie en/of woonruimte gebruiken. Hier moet wel aandacht voor komen. Uit ander onderzoek blijkt ook dat bijna alle bomen kleinere of grotere
holtes hebben. Als blijkt dat vleermuizen de bomenrij inderdaad als leefplek, vlieg- of fourageerroute gebruiken, dan
zijn mitigerende maatregelen nodig. De Wet natuurbescherming is hier duidelijk over!
Verplanten kan indien de bomen gezond zijn. Maar wel
van belang is of de resterende leeftijd dit rechtvaardigt. Verplanten kost per knotwilg 2000 tot 3500 euro; afhankelijk
van locaties, aantal bomen en ondergrond. Dat roept toch
de vraag op of kappen en herplanten van nieuwe knotwilgen
misschien een betere optie is. De waarde van een boom is uit
te rekenen. Taxateurs van de NVTB (Nederlandse Vereniging
van Taxateurs van Bomen) hanteren een uniforme methode
en een rekenmodel: het ‘Rekenmodel Boomwaarde’. Schadeclaims kunnen bijvoorbeeld op deze taxatiewaarde worden
gebaseerd.
De hoogste financiële waarde van een boom ligt rond zijn
maximale functiewaarde, daarna begint de afschrijvingsperiode. Voor de wilgen waar het nu om gaat zal de waarde ruw
geschat liggen tussen 1800 en 3000 euro per boom.
Voor een vergelijkbaar bedrag kan de gemeente Westland
wellicht een goede rij knotwilgen terugplanten, van voldoende ecologische waarde, plus nog een aantal andere bomen.
Wel zullen, voordat dit wordt uitgevoerd, eventueel maatregelen moeten worden getroffen om ervoor te zorgen dat de
vleermuizen niet verdwalen en dat een eventueel verlies van
woonruimte wordt gecompenseerd..

Kaalslag op de
Koekamp
Na veel jaren gesteggel rond de Koekamp is het nu zo ver:
de rij bomen op de oever van de Koekamp, aan de kant van
de hertenkamp, wordt verwijderd. Een ingrijpende en kostbare ingreep.
Zo’n beetje alle niet-gouvernementele organisaties van
de stad, de AVN en andere natuurorganisaties, de betrokken
bewonersorganisaties, de Fietsersbond en andere stadsbrede organisaties hebben zich tegen de plannen voor de Koekamp verzet.
Er zijn goede alternatieven voorgesteld voor het fietspad
naar het station en voor de veelheid aan (fiets)paden die er
komen in het nu nog rustige en natuurrijke Bosje van Staatsbosbeheer. Helaas heeft de gemeenteraad anders besloten.

Foto’s: Joost Gieskes
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Actualiteiten
Bouw in groene parel Leyenburg
De gemeente wil 25 woningen bouwen in een groen pareltje in Leyenburg! Aan de Loosduinsekade. Er staan monumentale bomen, een kastanje en een dubbele rij lindes. Die
mogen absoluut niet gekapt worden. Tussen de kiosk en de
frietkraam ligt een mooie groenstrook, waarin ook nog een
vijvertje ligt. Hierin staan volwassen bomen, waaronder een
hele fraaie beuk.
Naast de bouwplannen is er een aanvraag om, voor een
persleiding van Dunea, de kiosk te verplaatsen. De ondernemer wil dan ook meteen uitbreiden. Daarvoor zouden drie
bomen het veld moeten ruimen. Van het wijkoverleg kreeg
de AVN de geschiedenis van dit bijzondere gebied, ooit een
buitenplaats met een fraai park van zeven hectare. Nu is het
hoofdgebouw gesloopt en van het park is anderhalve hectare over. Er zijn al eerder bouwplannen geweest. Na een grote
protestactie besloot de gemeenteraad in 1991: ‘dat het park
definitief een groenbestemming zal houden, dat de oude
waarden van de buitenplaats in ere worden hersteld en aangevuld. De 250 jaar oude kastanjes, 200 jaar oude taxushaag
en laan met lindebomen blijven behouden.’
Het herstelplan van het park was in 1995 voltooid, in 2016
was er een opknapbeurt waarbij struiken en bomen werden
verwijderd.

Park Sorghvliet blijft groen
De AVN heeft een brief aan de gemeenteraad geschreven en daarna ingesproken over de bouw van een tijdelijk
kantoor naast het Catshuis. Het terrein is eigendom van het
Rijk, maar ook dat moet letten op het niet onnodig vernietigen van natuur- en cultuurhistorische waarden. Brief en
inspraak gingen over de Rijksoverheid die zich totaal niet
hield aan haar eigen beleid voor natuur en cultureel erfgoed.
Het Catshuis en het omliggende Park Sorghvliet zijn op vele
manieren beschermd: ze zijn rijksbeschermd stadsgezicht,
rijksmonument, groen rijksmonument, het park is onderdeel van Natuurnetwerk Nederland en er is een ‘behoudend’
bestemmingsplan. Niets bouwen dus, zou je zeggen. Bewonersorganisaties en stedelijke organisaties waren het erover
eens, dit kon echt niet. Gelukkig heeft de gemeenteraad zich
unaniem tegen de plannen gekeerd. Vijf november stond het
mooie nieuws in de krant dat het kabinet definitief van de
bouwplannen afziet!

Alweer een tijd geleden verzette de AVN zich tegen een
zendmast in de Scheveningse Bosjes bij de Dr. Aletta Jacobsweg. Om de zendmast van elektriciteit te voorzien werd
een zeer milieuonvriendelijk, ronkend en rokend aggregaat
ingezet van een oud type dat eigenlijk allang niet meer in
groene gebieden toegepast zou mogen worden. Gelukkig
heeft na protesten de Omgevingsdienst Haaglanden ervoor
gezorgd dat de zendmast werd aangesloten op het elektriciteitsnet. Kort geleden kreeg de AVN te horen dat de mast
wordt verplaatst naar een locatie tussen het gebouw van
De Bataaf en de Teldersweg. Eén van de lichtmasten van het
Tennispark wordt daarbij omgebouwd tot een combinatie
van lichtmast, zendmast èn sirene. De sirene is ter vervanging van een sirenemast aan de Ver Huellweg (vlakbij de Waterpartij). Deze verdwijnt dus ook.

Sportcomplex Laan van Poot
Na het met veel bombarie aankondigen van een groot en
groots plan voor een mega sportcomplex aan de Laan van
Poot is de initiatiefgroep met een afgeschaald plan gekomen.
Maar nog steeds is de bedoeling een, weliswaar nu onderbroken, gebouw pal tegen het duin te zetten. Het plan geeft aan
parkeren op het terrein niet meer toe te willen staan, maar
of de auto’s in een te bouwen parkeergarage moeten of in de
Vogelwijk staat er niet bij.
En wat moet een beachvolleybalveld aan de landkant van
de duinen....?

Nacht van de nacht
Nadat de AVN een brief stuurde met daarin een verzoek
om deel te nemen aan de ‘nacht van de nacht’ reageerde de
gemeente Den Haag vrijwel meteen. De lichten op het stadhuis werden 30 oktober gedoofd. De gemeente publiceerde
in 2018 een voorbeeldig lichtplan en de ‘richtlijn Licht op natuur’. En deed toen ook al mee. Men was dat kennelijk al weer
vergeten! Hopelijk nu dus elk jaar. En wordt het verlichte beleid ook toegepast!

20

Zendmast Scheveningse Bosjes

Alweer geen winterrust
Voor het tweede jaar op rij heeft de gemeenteraad besloten om aan de Haagse strandtenten toe te staan ‘s winters
te blijven staan. Dat betekent maatregelen om te voorkomen
dat de boel in brand wordt gestoken of vernielingen worden
aangericht. Erger is dat de natuurlijke verstuiving van strand
en duin niet kan plaatsvinden. De strandtent mag tenslotte
niet onderstuiven, dus na een flinke storm zal de nieuw gevormde duinvoet snel weer worden afgegraven. En erg fraai
is het niet, die versterkte vestingen aan de duinvoet.
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Van het bestuur

Haags groen, nu en toen

Contactgegevens
Portefeuillehouders AVN
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

Contributie 2022
Door de Algemene Ledenvergadering in april 2021 is besloten voor het eerst in vele jaren de contributie te verhogen.
De nieuwe contributie is per 1 januari 2022 (minimaal)
€ 12,50 voor het hoofdlid en (minimaal) € 3,00 voor ieder
medelid op hetzelfde adres. Uiteraard zijn hogere bijdragen
meer dan welkom. Vooruitlopend op de contributiebrief die u
traditiegetrouw bij de eerste Haagwinde van het jaar krijgt,
ontvangt u hiermee een vooraankondiging.
Veel van u doen de jaarlijkse bijdrage al vroeg in het kalenderjaar, waarvoor veel dank. Daarbij wel graag uw lidmaatschapsnummer of uw postcode vermelden.

AVN Nieuwsbrief
Wist u dat de AVN al vele jaren een e-mail nieuwsbrief
heeft? Wij mogen en willen u die niet ongevraagd toesturen,
maar op de website van de AVN vindt u een mogelijkheid zich
ervoor aan te melden. Geen zorg, in iedere nieuwsbrief die u
vervolgens van ons krijgt zit een link om u weer af te melden.
Wij versturen u alleen een nieuwsbrief als wij iets te melden
hebben. In de afgelopen jaren was dat slechts een paar keer
per jaar. Daar staan dan wel belangrijke zaken in, zoals een
vooraankondiging van onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en andere belangrijke verenigingsgebeurtenissen.
Aan u de keus. Onze website is te vinden op www.avn.nl

Het hardcover boek ‘Haags Groen, nu en toen‘ is een luxe
uitgave, van uitklapbladen voorzien, zodat de lezer bij elk
verhaal een brede presentatie krijgt van het stedelijke groen.
Het geeft een terugblik naar groene plekken in het verleden in de stad en vergelijkt die plekken met diezelfde plek in
de huidige situatie.
Dat het groenbeheer vroeger lang niet altijd beter was bewijzen de vele foto’s. Den Haag is een groene stad met prachtige historie. Echt Haags. Een leuk kado voor de feestdagen.
Te bestellen door overmaking van € 14,95 op IBAN: NL06
INGB 0000 7388 58 t.n.v. AVN Den Haag o.v.v. ‘Haags Groen,
Nu en Toen’ en uw naam en adresgegevens.

Deze uitgave wordt met een financiële bijdrage gesponsord door Quantes Grafimedia, Rijswijk
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070 - 36 47 025
070 - 34 50 280
06 - 23 17 25 50
070 - 35 84 200
070 - 32 80 392
06 - 21 87 38 57
06 - 26 37 08 47
070 - 36 84 501
079 - 31 63 631
06 - 14 04 00 90
0174 - 21 37 28
070 - 381 59 06
06 - 28 79 65 18
06 - 19 54 95 18
06 - 10 31 13 07
06 - 53 66 59 74
06 - 20654687
070 - 387 31 66
070 - 778 99 77

penningmeester@avn.nl
radjahnd@kpnmail.nl
arnimvanoorschot@live.nl
caroline@avn.nl
gies.bott@hetnet.nl
jos@avn.nl
frederike@bloemers.net
alc.smit@gmail.com
bergit@bergit.nl
marianlangeveld@gmail.com
engelsjea@planet.nl
aremeeus@ziggo.nl
b.steenks@outlook.com
eeltje1955@gmail.com
r.e.deboer@web.de
timdenouter@avn.nl
hegi@avn.nl
ambreedveld@gmail.com
georgedcvc@hotmail.co.uk

Bestuur AVN
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

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

Helpt u ons aan een nieuw lid?
06 - 38 14 86 64

voorzitter@avn.nl

070 - 381 59 06

aremeeus@ziggo.nl

070 - 35 84 200
06 - 53 66 59 74

caroline@avn.nl
timdenouter@avn.nl

070 - 36 47 025

penningmeester@avn.nl

06 - 21 87 38 57

jos@avn.nl

070 - 35 58 293
070 - 33 88 100

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

Ja, ik steun het Stedelijk Groen en word voor
€ 12,50 per jaar lid van de AVN

Voornaam: ...............................................................................................
Naam: ..........................................................................................................
Adres: ...........................................................................................................
Postcode/plaats: ...............................................................................
Emailadres: ............................................................................................
Opgeven via www.avn.nl/ondersteuning
Of opsturen naar AVN, Badhuisstraat 175, 2584
HH Den Haag (denk aan de postzegel).
U kunt ook eenmalig doneren via
www.avn.nl/donatie
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Ode aan de natuur
In dit fraaie boekwerk staan werken afgebeeld die Haagse
kunstenaars vaak speciaal voor de AVN hebben gemaakt in
het kader van onze jubileumtentoonstelling. Er staan, naast
prachtige afbeeldingen van de werken, ook verhalen in over
het afgebeelde groen en persoonlijke verhalen van de kunstenaars over hun werk of werkwijze. Wie zich aanmeldt als
nieuw AVN-lid ontvangt dit kleinood gratis. Daarmee steunt
u de vereniging en krijgt een boekwerk vol kunstwerken die
onze (stads) natuur op bijzondere wijze verbeelden.
U kunt het ook los bestellen door overmaking van € 7,50
op IBAN: NL06 INGB 0000 7388 58 t.n.v. AVN Den Haag
o.v.v. ‘Ode aan de natuur’ en uw naam en adresgegevens.

Langs Bomen en Struiken
Het bomenboek van onze auteur Jaap van Loenen "Langs
bomen en struiken" bevat een verzameling verhalen die hij
voor de Haagwinde schreef over 50 boomsoorten.
Het is een prachtig geïllustreerd boekwerk van ruim 200
pagina’s in hard-cover. Leuk om te hebben en leuk om te geven, want voor 12,50 kan iedereen dit boek bij de AVN kopen.
Te bestellen door overmaking van € 12,50 op IBAN:
NL06 INGB 0000 7388 58 t.n.v. AVN Den Haag o.v.v. ‘Langs
Bomen en Struiken’ en uw naam en adresgegevens.

