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Natuur op afstand,
graag!

‘’Den Haag, mooie stad achter de duinen ...’’ om Harry
Jekkers te citeren. Een mooie slogan en het nastreven
waard, maar klopt die eigenlijk wel? Beter zou zijn:
‘mooie stad in de duinen’.
Eeuwenlang werd de stad uitgebreid door in en op de
duinen te bouwen. Zandgrond is immers ideale bouwgrond. De wijk Duinoord, gebouwd rond 1900, werd niet
voor niets zo genoemd, maar ligt nu ver van de duinen
verwijderd. Als vanzelfsprekend werd er indertijd tot pal
tegen het duin aan gebouwd. Bij de volgende stadsuitbreiding zou de stadsrand immers weer een stukje verder de
duinen in schuiven.

Inhoudsopgave
(houdt die ooit op?) wél rekening wordt gehouden met de
nadelige effecten van de stad op de natuur, en er dus afstand tot de natuur wordt gehouden. Hoe kwetsbaarder de
natuur, hoe belangrijker dat is. Zeker als het gaat om Natura 2000-gebieden zijn er bufferzones nodig tussen de
nieuwe stadsrand en het natuurgebied.
Daar kan de hond worden uitgelaten, een balletje worden getrapt, een hut gebouwd en worden getuinierd in
volkstuincomplexen. Allemaal activiteiten waar de stadsbewoner behoefte aan heeft en waar dus ruimte voor moet
zijn. Door die ruimte te reserveren in bufferzones kan
kwetsbare natuur zoals Natura 2000-gebieden, maar ook
de Stedelijke Groene Hoofdstructuur van Den Haag, worden gespaard.
Dit lijkt zo voor de hand liggend dat het niet nodig zou
moeten zijn om er op te wijzen. Helaas, de werkelijkheid is
anders. De gemeente Westland heeft een nieuwbouwwijk
gepland direct naast het Natura 2000-gebied Solleveld.
Liefst zouden we daar helemaal geen bebouwing zien,
maar als het moet, dan in ieder geval met een bufferzone er tussen. Maar het plan voorziet in huizenbouw direct
tegen het duingebied aan, dus zoals het in Den Haag eeuwenlang gebeurde ...
De mate waarin organisaties zoals de AVN dit soort verkeerde plannen nog kunnen beïnvloeden is een test voor
de nieuwe ‘participatie’. De eerste ervaringen, ook bij de
Haagse stadsverdichting, zijn teleurstellend.
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Het ligt voor de hand dat er bij nieuwe stadsuitbreiding
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Toen natuurbescherming in de twintigste eeuw steeds
belangrijker werd, ontstond het besef dat duinen beschermd moesten worden en kwam een einde aan stadsuitbreiding in de duinen. Het gevolg was dat de stadsrand
weliswaar niet meer opschoof, maar wel direct grensde
aan het duin, zoals bij de Vogelwijk en Scheveningen. Ongewenst, maar er is feitelijk weinig aan te doen totdat die
wijken eventueel in de toekomst op de schop gaan.
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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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Deze skyline kan het nog steeds worden vanuit het Westduinpark richting haven
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Wurgvijg
Ficus aurea
Jaap van Loenen
In de dierenwereld verloopt het leven bepaald niet
vriendschappelijk. Territoria worden bloedig bevochten
en het (voort)bestaan wordt voornamelijk bepaald door
eten en gegeten worden.
Bij planten lijkt het samenleven wat vreedzamer, maar
daarbij bedriegt de schijn. Het tijdsbestek waarin acties
plaatsvinden is echter zo lang, dat die voor ons nauwelijks of in het geheel niet waarneembaar zijn.
De wurgvijg, ook wel golden fig genoemd, is een groeiwijze
van het geslacht Ficus die in staat is in zeer donkere wouden

te groeien en zich te vermeerderen. Dat is heel opmerkelijk
want voor planten is licht de eerste levensbehoefte en dat
ontbreekt vrijwel geheel op plekken waar de wurgvijg groeit.
Cyclus
De levenscyclus van de soort begint als een door een vogel gedropt zaadje in een spleet of kier van een boom terecht
is gekomen. Het plantje dat daaruit ontkiemt gedraagt zich
een tijd lang als een onschuldige epifyt. Dat wil zeggen een
plant die op een andere plant groeit zonder daaraan voedsel en water te onttrekken. Het laat de gastboom dus volledig ongemoeid . Groeien doet het echter wel degelijk, zowel
omhoog als omlaag. Wanneer het omlaag groeiende deel
contact maakt met de grond verandert de groeiwijze en het
‘gedrag‘. Het schiet wortel en gaat zich daarna als een bodemlevende plant ontwikkelen.
Vanaf dat moment komt ook zijn toekomstige ‘aard’ tevoorschijn. Hij vormt een soort lianen die om de gastboom
slingeren. In een langdurig proces knelt hij daarmee de sap
en waterstroom af en sterft de gastheer. Het netwerk aan lianen is uiteindelijk stevig genoeg om tenslotte een geheel
zelfstandige boom te vormen die wel 30 meter hoog kan worden. De wurgvijg neemt dus de plaats van zijn gastheer over.
Verspreiding
De Ficus aurea hoort thuis in het zuiden van de Verenigde Staten en op de Caribische eilanden. Verder vinden wij

hem in Midden-Amerika. Het bijzondere gedrag van de plant
en de resultaten die hij daarmee bereikt maakt in de groeigebieden indruk: zo wordt hij wel ‘Florida strangler fig’ genoemd en is hij in San Salvador tot nationale boom gekozen.
Minuscuul insect
Overigens is ook deze geweldenaar, net als alle vijgensoorten, voor zijn voortbestaan volledig afhankelijk van een
heel kleine wesp. Dit minuscule insect ziet als enige kans
de bloemen die in het binnenste van de vijgen zitten te bevruchten. Zelf overleeft het dat niet. In het artikel over de
vijgenboom (Ficus carica) werd dit uitvoerig beschreven. De
wurgvijg kent alleen generatieve vermeerdering en is dus
volledig afhankelijk van die kleine wesp. Deze komt alleen
voor in landen met een tropisch en subtropisch klimaat.
Tree killer
Strangler fig, wurgvijg, is eigenlijk een algemene naam
voor vele soorten die in tropische en subtropische gebieden
voorkomen. Overal vertonen ze ongeveer hetzelfde gedrag.
Een uitzondering daarop is een wurgvijg in Australië in de
omgeving van Sydney . Daar stond op een open terreintje een
kleine plant die over zeker zes meter afstand een liaan had
gezonden naar een boom om daar in te gaan klimmen. Het
ging hier om de soort Ficus macrophylla (grootbladige vijg),
die blijkbaar in staat is het epifytstadium over te slaan. Niet
alleen kan deze blijkbaar rechtstreeks ontkiemen, maar ook
over grotere afstand een ‘prooiboom’ waarnemen en daar
een aanval op doen. Terecht wordt hij daarom in Australië
ook wel ‘Tree killer’ genoemd.

Wurgvijg in Sydney, Australië

Sicilië
In noordelijke landen komt de wurgvijg niet voor. Het is al
heel bijzonder dat wij de ‘gewone’ vijgenboom (Ficus carica)
in onze tuinen kunnen hebben. In tegenstelling tot de wurgvijg laat die zich gemakkelijk stekken en daar weten boomkwekers wel raad mee.
Op het Italiaanse eiland Sicilië staat een aantal wurgvijgen dicht bijeen. Bij gebrek aan gastheerbomen vormen ze
hun eigen gast-en-gastheer combinatie. De verschillende
exemplaren groeien omhoog en weer omlaag op elkaar. Dit
hebben ze heel veel jaren gedaan en zo is er een heel bosje
ontstaan waarin bomen met dikke stammen voorkomen die
wel 15 tot 20 meter hoogte hebben bereikt. Daartussen zijn
ook eveneens forse neergaande ‘takken’ te zien.
Het geheel ziet er zo bijzonder uit dat het een toeristische
attractie is geworden.
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Hier is duidelijk te zien hoe de wurgvijg ‘wurgt‘. Foto via Wikimedia Commons
Wurgvijg in Giardino Garibaldi, Palermo, via Wikimedia Commons
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Kleine mantelmeeuw. Foto: Bert Hoogerhoud

predatie of verstoring nauwelijks last en voedsel, bewust
dan wel onbewust door de
mens verstrekt, is in ruime
mate voorhanden. En, niet
onbelangrijk, de zee is in de
buurt.
In navolging van andere
soorten zoals bijvoorbeeld de
merel, vroeger een schuwe
bosvogel, kunnen we nu ook
de zilver- en kleine mantelmeeuw tot onze mede-stadsbewoners rekenen.

Meeuwen in onze
stad, lust of last?
Adri Remeeus
Tussen dicht op elkaar wonende mensen kunnen snel
controverses ontstaan. Soms over puur huishoudelijke
zaken, zoals geluidsoverlast, maar vaak ook over natuurbeleving in de eigen omgeving. In de stad broedende meeuwen zijn daar een voorbeeld van. We hebben
het over de zilvermeeuw (met lichtgrijze bovenvleugels
en roze poten) en de kleine mantelmeeuw (met zwarte
bovenvleugels en gele poten).
De een geniet ervan, de ander haat ze, het is een dankbaar onderwerp van gesprek.

De ‘patatmeeuw‘ - een geïntegreerde stadsbewoner

Historie
Landelijk nam het aantal broedparen van de zilvermeeuw
exponentieel toe na 1970, maar sinds de eeuwwisseling is de
trend omgeslagen en daalt het aantal gestaag, inmiddels
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met zo’n vier procent per jaar. De kleine mantelmeeuw nam
na 1980 in aantal toe, een toename die zich nog steeds voortzet.
Tot rond 1995 waren van beide soorten meeuwen kolonies
te vinden in duingebied Meijendel. Hoewel beide van oorsprong broeden op kale rotsige kusten en eilanden voelden
ze zich prima thuis in de zanderige duinen, wellicht mede
omdat er in die tijd geen natuurlijke vijanden waren. Maar
een predator meldde zich wel, de vos verscheen. Inmiddels
was ook het aantal konijnen gekelderd door een tweetal ziekten: myxomatose en VHS. Jong groen werd daardoor minder
afgegraasd en, mede door stikstof, verruigde het duingebied. Daarna was het gebied onaantrekkelijk voor meeuwen
waardoor deze op zoek gingen naar andere leefgebieden.
De zoektocht begint
Krantenkoppen in die tijd meldden suggestief: ‘de vos
heeft de meeuwen uitgeroeid’. Dat was gelukkig niet het geval. Vrijwel elke diersoort heeft een mechanisme dat ze in
staat stelt op zoek te gaan naar nieuwe leefgebieden, waarbij de ene diersoort opportunistischer is dan de andere. De
meeuwen deden dat ook en vonden in de ‘leefomgeving’ die
wij stad noemen een aantrekkelijk broedgebied. Een meeuw
ziet in een stad een landschap met structuren, zoals de vele
platte daken (met grind) die voor hem overeenkomen met
zijn oorspronkelijke rotsige habitat. Maar voordat een diersoort zich gaat vestigen in een geschikt lijkend landschap
moet nog voldaan worden aan andere criteria zoals veiligheid en de aanwezigheid van voedsel. Een meeuw heeft van

De mens en de meeuw
In de loop van de winter
gaan de meeuwen de daken
opzoeken. Zij cirkelen dan vrij
hoog rond onder het uiten van
schelle geluiden, die sommigen omschrijven als herrie en
anderen juist als een kreet van vreugde.
Omdat weliswaar de zilvermeeuw in aantal afneemt,
maar de kleine mantelmeeuw juist toe, mogen we ervan uitgaan dat meeuwen voorlopig vaste gasten in onze stedelijke
omgeving zullen blijven.
Meeuwen kunnen zich vocaal behoorlijk laten gelden. Dat
is zo in het begin van de broedtijd, als ze hun territorium
gaan bezetten, maar zeker ook in de tijd dat er jongen zijn.
Veel bewoners klagen daar over. Het valt overigens wel op
dat er bijna nooit wordt geklaagd over een ’s nachts roepende bosuil of zingende merel.
Een ander aspect dat mensen kan doen schrikken is het
gedrag van meeuwen die hun jongen beschermen. Daarbij
is overigens nooit iemand gewond geraakt. Het zijn pure
schijnaanvallen bedoeld om hun jongen te beschermen.
Hun boodschap is: ‘blijf op afstand’. Feitelijk dus een uiting
van goed ouderschap. Voorts worden stadse meeuwen omschreven als rotzooimakers. Vooral voordat in steden de ondergrondse vuilcontainers werden ingevoerd wisten meeuwen feilloos met hun dagelijkse voedselroute de op straat
gezette vuilniszakken te vinden en open te maken. Bovendien waren de zakken vaak slecht van kwaliteit en werden ze
vroegtijdig buiten gezet.
Overigens is het ervaren van overlast per definitie subjectief: iedere bewoner zal zijn eigen accenten plaatsen.

echte overlast aanzienlijk teruggedrongen.
Het is realistisch om meeuwen, naast merels, koolmezen,
egels, vlinders, te accepteren als onze medebewoners. Het is
menselijk om de ene diersoort welkom te heten en een andere te willen weigeren. Overlast van bepaalde soorten zal
altijd in toom gehouden moeten worden, maar, om eerlijk te
zijn, wat zou een kustplaats als Den Haag kaal zijn zonder
meeuwen!
Ten slotte
De laatste jaren neemt het aantal diersoorten dat een
leefgebied vindt in de stad behoorlijk toe. Mede door groene
ingrepen en beschermende maatregelen worden steden wat
betreft biodiversiteit steeds rijker. Zo is al berekend dat het
aantal vlinders binnen de stadsgrenzen groter is dan daarbuiten. Dat is natuurlijk inclusief parken, tuinen met vlinderstruiken en groene stroken. De gemeente Den Haag zet
hier met haar helder geformuleerde beleid van groene gebieden en ecologische verbindingszones goede stappen.

Maatregelen?
Met het plaatsen van de ORAC’s is in de meeste wijken de
Zilvermeeuw. Foto: Bert Hoogerhoud
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Groenzone
Haagse Beek
André Smit
In 2018-2019 is er een flinke renovatie uitgevoerd van
de drukke weg tussen Kijkduin en Houtrust. De weg is
teruggebracht naar één rijstrook, een aantal kruispunten is vervangen door rotondes en er is een ventweg
aangelegd. Ook zijn er vrijliggende fietspaden en betere
oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd.
De naastgelegen groenzone van de Haagse Beek wordt
ook aangepast. Tussen Kijkduin en de Savornin Lohmanlaan
is het een mooie brede Haagse Beek geworden met aan beide zijden voetpaden. Het volgende stuk, tot de Daal en Bergselaan is nu aan de beurt. Daar was de Haagse Beek meer
een troebele en smalle sloot met weinig leven: er waren geen
amfibieën of vissen waar te nemen. In december 2021 is begonnen om dit deel aan te pakken. Daarbij is ook de skatebaan verwijderd.

De afwateringssloot naast de sportvelden wordt gedempt, de Haagse Beek wordt ter plaatse fors verbreed en er
komen op de oevers meer verschillende soorten planten en
struiken. Er worden ongeveer 260 bomen gekapt. Daar komen 480 jonge bomen en struiken voor terug. De vier grote
pluim-iepen die aan de overkant van de Sportlaan stonden
zijn in 2019 al met een grote kraan over de weg getild en daar
opnieuw geplant. Ze worden op hun plaats gehouden door
een fors metalen frame. Dit frame zal te zijner tijd worden
verwijderd als de bomen goed geworteld zijn. Op dit moment
ziet het ernaar uit dat de iepen het goed doen.

heersen slechte leefomstandigheden voor veel (bloeiende)
planten- en kleine diersoorten, zoals vlinders en bijen. Uit
onderzoek is gebleken dat in dit deel van de Haagse Beek,
die hier een breedte heeft van circa 1 meter, nagenoeg geen
vissen en amfibieën voorkomen. De oorzaak ligt in het zeer
zuurstofarme water als gevolg van de dikke baggerlaag op
de bodem, de beperkte doorstroming, de vele bladeren en de
overmatige schaduwwerking van bomen en struiken. Een en
ander resulteert bovendien in een voortdurende stankoverlast. Zowel de ecologische waarde als de belevingswaarde
van de zone is in de huidige situatie veruit onvoldoende.

De AVN, samen met de Bomenstichting, de wijkvereniging, bewoners en de IVN heeft met deskundigen van de
gemeente diverse malen een ronde gelopen en gezamenlijk
gekeken welke bomen echt moeten blijven staan. De aanbevelingen zijn door de gemeente overgenomen.

Kwaliteitsverbetering
Omdat het geplande nieuwe wegprofiel van de Sportlaan
alleen gerealiseerd kan worden als een klein deel (vijf meter)
van de huidige groene Haagse Beekzone wordt gebruikt, is
de sloot naast de Beek bij de plannen betrokken.
De oude grenzen van de ecologische zone werden gevormd door de weg en de sportvelden. De daarlangs gelegen
zeven meter brede afwateringssloot hoorde niet bij de ecozone. Die had bovendien tot voor kort een afwateringsfunctie ten behoeve van de sportvelden. Deze functie is met de
aanleg van kunstgrasvelden komen te vervallen. De sloot
heeft weinig ecologische waarde: Het is stilstaand water en
bladeren dekken de bodem af. Ook is de sloot niet van belang voor waterberging. Door de sloot te dempen ontstaat de
mogelijkheid de Haagse Beek ernaast te verbreden en natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Hiervan profiteren veel
planten- en diersoorten en de ecologische- en waterkwaliteit
van de Beek nemen toe.
In een bredere ecozone met de Haagse Beek als centrale
waterloop zijn ook meer mogelijkheden om het groene karakter afwisselender te maken. Er zijn goede mogelijkheden
om in dit gebied verbeterde leefomstandigheden te creëren
voor meer flora en fauna. Door een afwisseling van openheid
en geslotenheid, van licht en donker en een gelaagdheid in
de vegetatie kan de biodiversiteit worden verhoogd. Omdat
de huidige bomen- en struiklaag de lichtinval geheel afsluit
is het onontkoombaar een deel van de bomen te kappen en
struiken te verwijderen.
Daarbij wordt zo zorgvuldig mogelijk en met veel maatwerk te werk gegaan: het profiel van de Beek wordt zodanig
aangepast dat fraaie en bijzondere aanwezige bomen zoveel
mogelijk behouden blijven. Wel zal het huidige assortiment
van boom- en struikensoorten uitgebreid worden door soorten aan te planten die passen bij de natuurlijke omgeving
van de Haagse Beek.
Bij een natte structuur horen boomsoorten zoals wilgen,
zwarte els, zachte berk en zomer- of wintereik en struiksoor-

Haagse Beek
De Haagse Beekzone kent een bijzondere geschiedenis.
Van oorsprong bevond zich hier een laagte tussen twee
strandwallen, waar water van de hoger gelegen delen afstroomde, zich in de laagte verzamelde en wegstroomde. In
de Middeleeuwen werd door de graven van Holland de Beek
gegraven om de slotgracht van het kasteel op het Binnenhof van vers water te voorzien. In de Tweede Wereldoorlog
werd de langgerekte zone waar de Beek liep deels ontdaan
van bebouwing en vergraven tot een anti-tankgracht. Na de
oorlog werd het gebied ingericht als park. De Haagse Beek
werd teruggebracht. Tegenwoordig is de zone onderdeel van
de groene hoofdstructuur in de stad.
De betekenis van groen voor de stad en van ecologische
verbindingszones is beschreven in de Agenda Groen en verder uitgewerkt in de Nota Natuur. De Haagse Beekzone verbindt de West- en de Oostduinen met elkaar en is een van
de twaalf ecologische verbindingszones tussen de Haagse
bossen, parken, landgoederen en duinen. Voor veel planten
en dieren is het van groot belang dat zij zich tussen deze
gebieden kunnen verplaatsen.
Huidige situatie
Het gedeelte van de groenzone langs de Sportlaan tussen
de De Savornin Lohmanlaan en de Daal en Bergselaan bestaat uit bomen en een te dichte struiklaag. Er staan veel
iepen en esdoorns. Dit is weliswaar van belang voor allerlei
broedende vogels en kleine zoogdieren, maar de ecologische
kwaliteit is hier matig. De dichte aaneenschakeling van bomen zorgt voor een gebrek aan zonlicht en warmte. Hierdoor
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Toekomstbeeld van de Haagse Beek. Bron: Gemeente Den Haag

ten zoals wilde lijsterbes, gewone vogelkers, vuilboom, framboos, zwarte bes en hop. Deze soorten hebben een gunstig
effect op de biodiversiteit vanwege de aantrekkende werking
op bijvoorbeeld bijen en vogels.
Het huidige geasfalteerde wandelpad zal worden vervangen door een smaller, mogelijk half-verhard pad. Hiermee
wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen het wandelpad
en het toekomstige naastgelegen geasfalteerde fietspad.
De Haagse Beek gaat daarna van schoon water worden
voorzien, via een waterinlaat vanuit de waterpartij nabij de
Aronskelkweg. Ook worden faunapassages aangelegd bij
verkeerskruisingen, zodat dieren de wegen veilig kunnen
oversteken.
De AVN is, samen met andere organisaties, vanaf het begin betrokken geweest bij het project. De denktank waarin
wij deelnamen is al die tijd met creatieve voorstellen en oplossingen gekomen, waarvan een belangrijk deel is overgenomen door de projectorganisatie. Wij zijn ervan overtuigd
dat als de bouwplaten weg zijn en de modder is ‘vervangen‘
door groene en bloeiende planten, het een prachtig gebied
zal zijn.
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Groene daken, maar ongeschikt als verbinding. Impressie van Jaap Lemstra

uit. Bovendien werpt hoogbouw een schaduw over het groen,
en veroorzaakt windhinder. Als de hoogbouw overal boven
uitsteekt, zoals bijvoorbeeld bij de Westduinen, is dat ook
jammer voor de beleving van de natuur: het idee echt even
weg te zijn uit de stad.
Overeenkomst
Wethouder Bredemeijer van Den Haag tekende een veelbelovende overeenkomst met Dunea en het Nationaal Park
Hollandse Duinen over buffergebieden om de natuur in Den
Haag. Een goed idee.
Er is een mogelijkheid naast Meijendel, bij TNO, op een
terrein dat Defensie wil verkopen. Het zou mooi zijn om ook
bufferzones om ander Haags groen aan te leggen.

Buffergebieden om
natuur en groen
Caroline de Jong-Boon
Op kleine eilanden sterven soorten sneller uit. Daarom
zijn ecologische verbindingen tussen groengebieden nodig. Daarnaast kunnen de natuur- en groengebieden
zelf als het ware worden vergroot: door de gebieden
eromheen, de buffergebieden, ook groen te houden, of
er nieuw groen aan te leggen.
Vogels, vlinders, eekhoorns, egels, krijgen zo een groter
gebied en kunnen beter overleven. Daarbij kun je denken
aan volkstuinen, groene wijken met beperkte verharding,
kinderboerderijen, met groen omzoomde sportvelden. In versteende wijken kunnen groene daken die aansluiten op het
groen een mooie aanvulling vormen. Maak in ieder geval van
hoogbouw geen muren. Dieren kunnen er dan niet meer in of
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Een kans voor de natuur in het Westland
Bij Loosduinen en in het Westland wordt nu al enorm veel
gebouwd. En er zijn nog meer plannen. De meeste daarvan
zijn op stukken grond vlak naast het Natura 2000-gebied
Solleveld. De AVN heeft regelmatig haar zorgen uitgesproken
dat er veel meer verkeer gaat rijden langs de natuurgebieden. Dat geeft meer stikstofdepositie, waar bijzondere planten in de duinen veel last van hebben. Minder orchideeën,
meer brandnetels.
In het Westland is er nog een laatste kans het kwetsbare
Natura 2000-duingebied te versterken of op zijn minst een
groen buffergebied aan te leggen in de rand er omheen. Met
bijvoorbeeld een natuurspeelplaats en een hondenuitlaatgebied. Helaas wil de gemeente Westland toch in Watergat
bouwen. Dat is een gebied vlak naast Solleveld, dat juist ideaal zou zijn geweest als buffergebied. Nu worden de honden
uitgelaten in een stuk dat wél onderdeel is van het Natura
2000-gebied. Er is nog een stuk dat buiten de huidige plannen valt en groen gehouden kan worden!

Horizonvervuiling in
het Buytenpark
Leon van den Berg, portefeuillehouder Zoetermeer
Er is een nieuwe fietsklim in het Buytenpark in de planning. De initiatiefnemers ervan willen achter SnowWorld een hoog bouwwerk maken waarop je met de
nodige inspanning naar boven fietst en vervolgens
weer naar beneden suist. Hiervoor moet een stuk van
het als natuur aangewezen deel van het park wijken.
Dit betekent een enorme toename van de horizonvervuiling van SnowWorld. Ook moet worden gevreesd
voor geluidsoverlast door te enthousiaste fietsers.
In 2018 werd het Kwaliteitsteam Buytenpark onaangenaam verrast door het voornemen van projectontwikkelaar
Arjen Koene om een fietsklim te realiseren. Een dergelijk
ambitieus, duur en natuuronvriendelijk plan had voorspelbaar weinig kans van slagen. Na een lange periode zonder
nieuwe ontwikkelingen bleek echter dat de plannen wel degelijk verder ontwikkeld waren. In november 2021 stuurde de
inmiddels opgerichte Stichting Fietsklim Zoetermeer een
uitnodiging voor een bijeenkomst waarin de plannen nader

zouden worden uitgelegd en de deelnemers zouden kunnen
meedenken. Het bestuur van het Kwaliteitsteam gaf aan
graag te komen, maar gaf op voorhand aan grote bezwaren
tegen het plan te hebben. Daarop kwam het bericht dat het
bestuur alleen welkom was onder voorwaarden. Naast een
constructieve opstelling ten opzichte van het plan moest
akkoord worden gegaan met een realisatie deels in het natuurgedeelte van het Buytenpark. Uiteraard was dat een
brug te ver. Omwonenden zijn een petitie tegen het voorstel
gestart. Ook de beide in het park aanwezige tuinverenigingen hebben zich inmiddels tegen het voorstel uitgesproken.
Salamitactiek
Voor het Kwaliteitsteam was deze gang van zaken een reden om een brief naar het Zoetermeerse college te sturen
om deze op zijn verantwoordelijkheid voor de natuur in de
stad te wijzen. De gemeente Zoetermeer liet de initiatiefnemer weten dat bij verdere ontwikkeling van dit idee ‘de natuurwaarden in het Natuurkerngebied niet mogen worden
aangetast en bij voorkeur zelfs (moeten worden) versterkt’.
Dit staat haaks op de ideeën van de projectontwikkelaars
die lieten weten dat ‘de klim, in ieder geval voor een substantieel deel, in het natuurbestemde deel van het Buytenpark zal verrijzen.’
Concreet zou dit betekenen dat er weer een stuk natuur
zou verdwijnen. Met dit soort salamitactieken verdwijnt
er steeds een ‘plakje‘ en is er op een gegeven moment zo
weinig natuur over dat dit vervolgens de moeite van het beschermen niet meer waard is.
Gelukkig is het plan in strijd met het bestemmingsplan.
De gemeente moet haar verantwoordelijkheid nemen, het
plan afkeuren en verdere verspilling tegengaan. Helaas is
zelfs al gemeenschapsgeld in het plan gestoken in de vorm
van een subsidie van het Sportakkoord Zoetermeer om een
haalbaarheidsonderzoek te doen.

Een Nationaal Park met nadruk op natuur en groen
De gemeenten in de regio maken sinds enige tijd deel uit
van het Nationaal Park Hollandse Duinen. De AVN is partner
geworden met als doel onze prachtige groene omgeving te
behouden en te verbeteren. We waken voor een overdaad
aan recreatie en toerisme, waar veelal de nadruk op ligt. Gemeenten pleiten vaak voor een veelheid aan toegangen en
brede fietspaden, vlak naast elkaar en dwars door het groen.
De AVN zet zich juist in voor zonering, het vrijwaren van rustgebieden, zodat er natuur blijft waar je ook prima vanaf de
randen van kunt genieten.
Kortom, we zetten ons als AVN in voor het creëren, het behoud en de vergroening van bufferzones om het bestaande
groen. De natuur wordt er alleen maar beter van!
Artist impression fietsklim
Bron: Stichting
Fietsklim Zoetermeer

11

Visarend, via Wikimedia Commons

derkant, de lichte kop met zwarte oogstreep, de brede vleugel met zwarte polsvlek en de donkere punten van de slagpennen. De jongens van 15 jaar moeten heel enthousiast zijn
geweest. Joost was toen net van het gymnasium overgestapt
naar de HBS aan de Nieuwe Duinweg, een veel betere school
voor zijn exacte aanleg. In 1933 begon hij met de studie biologie in Leiden.

Visarend boven
Zorgvliet

Jan Joost ter Pelkwijk sneuvelde in 1942 in de Javazee. Er
kwam een koffer terug in Holland met manuscripten, tekeningen en foto’s. Zijn zuster Lies Gorter-ter Pelkwijk (19112003) vulde de inhoud aan met andere papieren van haar
broer. Deze ‘koffer van Pelk’ werd gelegateerd aan de Heimans en Thijsse Stichting. Bij het uitzoeken viel de krachtige tekening van de visarend op. Was die wellicht in 1930
gemaakt?

Frans Beekman
Historische vogelwaarnemingen worden vaak bij toeval gevonden. In het
archief van Jan Joost ter Pelkwijk, bewaard bij de Heimans en Thijsse Stichting in Amsterdam, staat in een van
zijn dagboeken de bijzondere waarneming van een visarend in Den Haag.
Ook zat bij de papieren een tekening
van deze vrij zeldzame vogel.
Jan Joost ter Pelkwijk (1914-1942) kwam uit een deftige liberale familie. Zijn vader speelde in 1918 een rol bij de
huldiging van koningin Wilhelmina op het Malieveld na de
mislukte ‘staatsgreep’ van Troelstra. In 1920 werd hij gemeentesecretaris van Den Haag en in 1934 burgemeester
van Utrecht. Zijn zoon Joost (roepnaam) was ongedurig en

vaak ‘stout’ op school. Vanaf 1927 zat hij op het Gymnasium Haganum. Belangrijk was de ontmoeting met de later
bekend geworden ornitholoog Luuk Tinbergen (1915-1955)
met wie hij vogels keek in de duinen, op het strand en ook
bij de havens. De boezemvrienden werden in 1929 lid van de
Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) en kochten
in dat jaar een Zeiss prismakijker bij firma A.W. Heynen aan
het Noordeinde.
Op 19 september 1930 zag Joost een visarend boven de vijver langs de Groothertoginnelaan bij ‘het Botervlootje’. Iedere
Hagenaar weet dat dit de spotnaam was
voor het huis van margarinefabrikant A.
van den Bergh in het villapark Zorgvliet. De
vijver lag op de fietsroute van het Prinsevinkenpark, waar de familie Ter Pelkwijk
woonde, naar het gymnasium aan de Laan
van Meerdervoort. Vanaf een hoge eik in de
tuin naast de villa had de visarend goed
zicht op het water.
Joost en Luuk schrijven over deze bijzondere waarneming in het vaktijdschrift
Ardea van 1931. Ze vermelden de witte on-
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Villapark Zorgvliet, met links ‘het Botervlootje’
uitgave Weenink en Snel, Den Haag 1935

De tekening van de vissende visarend is natuurlijk en
schilderachtig. Joost gebruikte een ‘rietpen’ gemaakt van
bamboe om met Oost-Indische inkt op papier te werken. Het
grijsachtige beeld op sommige plekken bereikte hij door
met een ruwharig kwastje op het papier te stoten. Dat zie je
ook bij de weergave van de golven aan de onderkant.
De gekuifde golven komen zó niet voor op een vijver in Den
Haag. De tekening moet dus elders zijn gemaakt. In aanmerking komt dan de vogelreis die Jan Joost ter Pelkwijk, Martien Rutten en Niko van der Griendt in april 1934 per trein en
veerboot maakten naar Majorca. Ze kampeerden er met Jan
P. Strijbos en zijn vrouw Amelie, die samen op de motorfiets
naar Spanje waren gereden. Strijbos wilde op Majorca vale
gieren filmen, hetgeen niet lukte. Op de lagune van Albufera
zagen Joost en Jan een visarend in actie, die Jan uit de verte
fotografeerde en Joost tekende. De golven op het meer zullen
zijn veroorzaakt door de valwind tramontana (vergelijk de
mistral in de Camargue).
Behalve de tekening van de visarend
maakte Joost vele rake schetsen van
vale gieren op Majorca. Tekenen hoorde
toen nog tot de basisvaardigheden van
een (veld)bioloog, en voor Joost was het ook zijn lust en zijn
leven. Tegenwoordig wordt hij meer als kunstenaar dan als
naturalist herinnerd.
Met dank aan Jaap Lemstra voor uitleg van de tekentechniek.

Vissende visarend, tekening Jan Joost ter Pelkwijk (origineel 30 bij 20 cm), vermoedelijk 1934

13

De Omgevingswet:
testcase Binckhorst
Jos Verhoeff en Caroline de Jong
Den Haag is een prachtige groene stad. Daar hoeven we
Haagwinde lezers niet van te overtuigen. Maar blijft
dat zo? In het kader van de alweer uitgestelde Omgevingswet is de stad bezig een omgevingsvisie te maken
voor en over de toekomst. Deze zal, onder invloed van
alle inspraak van de AVN en andere natuurorganisaties,
vermoedelijk vol staan met de juiste zinnen over natuur
versterken in de stad, natuurinclusief bouwen en dergelijke. Niet zo verwonderlijk. Omdat de omgevingsvisie
beschouwd kan worden als een globale visie voor de
stad zou het voldoende zijn om alle recent aangenomen
‘groene’ beleidsnota’s te bundelen.

In het kader van de Omgevingswet is de omgevingsvisie van een stad weliswaar een belangrijk document, maar
hoeft slechts een leidraad te zijn voor wat daarna volgt: het
omgevingsplan. Dat gaat de huidige bestemmingsplannen
vervangen. Met dat plan loopt de gemeente Den Haag achter
op andere gemeenten in de regio. Er is wel een afdeling mee
bezig, maar eigenlijk is dat de verkeerde volgorde, want het
omgevingsplan wordt geacht gebaseerd te zijn op de omgevingsvisie en die is er nog niet.
Wel heeft Den Haag al een pilot lopen voor een toekomstig
omgevingsplan: de Binckhorst. Daar zijn inmiddels al wat
ervaringen opgedaan, onder andere met het verloop van de
in de wet o zo belangrijke inspraak.
Voormalige industriezone
De Binckhorst, voor een groot deel een voormalige industriezone in de stad, was een versteend en vervuild stuk stad.
Des te meer kansen er iets moois van te maken. De gemeente heeft voor het gebied een zogenaamd ‘bestemmingsplan
met verbrede reikwijdte’ gemaakt. Zo’n plan loopt vooruit
op het omgevingsplan uit de Omgevingswet. In het bestemmingsplan geeft de gemeente alleen de richting en kaders
aan voor de herontwikkeling van de Binckhorst. In het plan
staan open normen. Deze worden pas ná vaststelling van het
plan ingevuld met beleidsregels.
Overigens wordt ook een beroep gedaan op de Crisis- en
herstelwet, die het mogelijk maakt procedures te verkorten
door inspraak te verminderen. Dit is niet in strijd met de Omgevingswet, maar strookt ook niet echt daarmee. Inspraak
en participatie staan er immers hoog in het vaandel.
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Een groot, donker, groen dak midden tussen de torens. Copyright: Wax

Groene daken sluiten niet aan
De gemeente beloofde bij de inspraak voorafgaand aan
de vaststelling van het bestemmingsplan in 2015 dat er vergroend zou worden. Vervolgens is het een hele tijd stil. En wat
zien wij als wij de al heel ver uitgewerkte plannen onder ogen
krijgen? Zelfs de twee stukken groen in het gebied die deel
uitmaken van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur: de ecozone langs de Maanweg en de kasteeltuin, worden bedreigd.
Door de ecozone dreigt een openbaarvervoerlijn te worden
aangelegd. Voor de kasteeltuin zijn er plannen deze volledig
te ommuren met hoogbouw. Aan één kant wordt binnenkort
al begonnen aan een gebouw van 55 meter hoog.
Een echt gemiste kans is het grote groene dak in het midden. Het ziet er op de impressies prachtig uit en er is duidelijk aandacht aan besteed, maar omdat het niet aansluit op
het grondgebonden groen van de kasteeltuin is de waarde
ervan voor de ecozone nul. Bovendien zal het dak maar twee
uur zon per dag krijgen.
Over deze en andere projecten werd de AVN pas geïnformeerd toen de overeenkomsten met de projectontwikkelaars al ‘in beton waren gegoten‘. Daardoor kon de AVN geen
zinnige wijzigingen meer voorstellen in het plan. Sterker
nog, toen de AVN en andere organisaties dreigden hun poot
stijf te houden ontstond lichte paniek omdat streefdata niet
gehaald zouden worden.
Inspraak? Waar dan?
Hoe heeft dit kunnen gebeuren? De Binckhorst is een pilot
van de Omgevingswet. Met opzet werd weinig vastgelegd in
het bestemmingsplan, want, zo werd uitgelegd, anders zou
het gebied niet goed kunnen functioneren als testcase. Er
zaten teveel beperkingen in de huidige regels voor bestemmingsplannen. Plankaart en regels zijn daarom vanaf het

begin bewust vaag gehouden. Toen wij konden reageren op
de plannen, en dat ook deden, kregen we te horen dat ons
bezwaar heel duur zou worden voor gemeente en projectontwikkelaar.
Den Haag heeft gelukkig wel een evaluatie van de pilot laten maken. Daarin staat het helder: er was aan de voorkant te
beperkt nagedacht over ‘wat sowieso echt moet en wat echt
niet kan’. Dat moet dus voortaan anders. In het toekomstige
omgevingsplan moeten doelen en beleid duidelijk staan. Zeker ook voor kwetsbare waarden als natuur en groen.
Inspraak is verplicht in de nieuwe wet. Als de gemeente
de tijd neemt voor inspraak en participatie en die ook echt
meeneemt, krijg je betere plannen en uiteindelijk minder
vertraging. Het zou goed zijn als ook voor Den Haag Zuidwest, de volgende grote ontwikkeling, eerst goede alternatieven voor het groen worden onderzocht. Daarmee kunnen de
fouten die met de Binckhorst zijn gemaakt worden voorkomen. Het is natuurlijk absurd dat plannen voorafgaand aan
de inspraak al in overeenkomsten van de gemeente met de
projectontwikkelaars vastliggen.
Mislukte testcase
Als testcase voor vergroening is de Binckhorst een mislukking. Gelukkig blijkt dat ook uit de conclusies van de evaluatie.
De invoering van de Omgevingswet wordt volgens de laatste berichten weer uitgesteld. Dat is wel weer een kans de
tijd te nemen een goede visie te maken op basis van wat de
bewoners van de stad graag willen in de toekomst. Vooropgesteld dat die visie vervolgens ook juridisch bindend wordt
vastgelegd in de regels in het omgevingsplan. Als AVN-lid
wilt u natuurlijk dat Den Haag een groene en natuurrijke
stad blijft.

Kasteel Binckhorst in volle glorie. Nanda Sluijsmans, via Wikimedia Commons
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Oude resten fietspadondergrond in de Westduinen

Bodemdossier
Over lusten en lasten
Eric Wisse
De bodem, waarin alles vergaat en verteert en wormen
en andere organismen werken aan afbraak. Onze aandacht houdt vaak op bij de planten die eruit omhoog
groeien. Het is een onzichtbare wereld, zoals ook het
onderwaterleven vaak onzichtbaar blijft. De bodem is
al lange tijd de ideale plek om zaken uit het zicht te
laten verdwijnen.
Bodemleven
Al wordt de bodem vaak vooral met vergankelijkheid en
duisternis geassocieerd, ook het kleinste lapje grond bruist
gewoonlijk van leven. Hier zorgen talloze organismen ervoor
dat wij bovengronds ook kunnen leven. De bodem zorgt voor
onder andere koolstofopslag, voeding voor planten en drinkwaterzuivering.
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Bodemgebruik
Zolang de mens als jager-verzamelaar in zijn onderhoud
voorzag of kleinschalige landbouw bedreef, hield een kringloop van materie de bodem gezond, ook al kon het ene volk
een betere harmonie met de omgeving bereiken dan het andere.
De roofbouw in de koloniale tijd gaf al een ander beeld.
Alexander von Humboldt onderkende zo’n tweehonderd jaar
geleden al de negatieve impact van de kaalslag die plaatsvond bij de aanleg van plantages.
Maar vooral met de komst van de industriële revolutie en
de opkomst van de chemische industrie verschuift het beeld
drastisch. De bodem werd meer en meer gebruikt als afvalstortplaats.
We leven inmiddels in een wereld waar verontreiniging
met afvalstoffen vrijwel overal plaatsvindt. Van zware metalen en pesticiden tot microplastics en PFAS. Vervuilende
stoffen die zich ophopen en in de voedselketens terechtkomen. Er is inmiddels regelgeving maar die lijkt vaak niet opgewassen tegen het snelle tempo waarin nieuwe stoffen in
de omgeving terecht komen.
Hoe zit dat eigenlijk in onze directe omgeving?
De eerste plek waar je vervuilde bodem zult zoeken is een
(ex)industriële omgeving, in Den Haag is dat de Binckhorst.
Inderdaad worden daar spoedsaneringen uitgevoerd om de
bouwplannen door te kunnen laten gaan. We mogen verwachten van onze overheden dat zij onze gezondheid bewaken en daarmee zorg dragen voor onze leefomgeving. Maar
de werkelijkheid is hardnekkiger. Na de grote gifdumpingschandalen in de jaren ‘70 van de vorige eeuw, begonnen bij
Lekkerkerk, is er veel gebeurd. Wet- en regelgeving wekken
inmiddels de indruk dat alles onder controle is. Zolang de
verontreinigingen binnen de normen vallen hoeven wij ons
geen zorgen te maken. Helaas hebben we de afvalproblematiek nauwelijks meer in de hand. Recycling is in dat verband
geen ‘goede daad’ maar pure noodzaak.
Fundering van wegen
Behalve met voortgaande nieuwe verontreinigingen kampen we namelijk met grote erfenissen uit het verleden. Zo
werden wegen – en ook paden door onze natuurgebieden – in
het verleden gefundeerd met sintels en ijzerslakken waar de
metaalindustrie vanaf moest zien te komen. Hieruit spoelen
zware metalen het grondwater in. Verder was het asfalt in die
tijd anders van samenstelling. Er zat teer in verwerkt. Verbrokkelende oudere asfaltwegen kunnen daardoor een hoge
concentratie kankerverwekkende PAK-verbindingen bevatten.

Maar nog steeds wordt bij de fundering van wegen gebruikgemaakt van materialen die haaks staan op het behoud
van een gezonde ecologie. Enorme rollen plastic (bodemfolie
of gronddoek) worden aangebracht onder de fundering.
In natuurgebieden wordt menggranulaat gebruikt bij de
fundering – of soms ook als losse verharding – waarbij de
aanwezigheid van een klein percentage aan plastics wettelijk is toegestaan.

Inmiddels is wel bekend dat een deel van de ammoniakverontreiniging via de lucht verloopt. Daar komt wat ‘stikstofdepositie’ wordt genoemd immers vandaan. Maar het
gaat daarbij om meer dan alleen stikstofoxiden, ook zwavel
oxiden en andere schadelijke stoffen uit de lucht dragen bij
aan de achteruitgang van de bodemkwaliteit. Bodems slaan
al die stoffen voor lange tijd op, waar ze letterlijk en figuurlijk een zure erfenis vormen, met alle gevolgen die we inmiddels kennen uit de nieuwsberichten rond de stikstofcrisis.

Erfenissen
Voorbeelden van erfenissen op Haags grondgebied zijn de
vijver in Park Sorghvliet waar radioactief ziekenhuisafval in
het slib zit, diverse locaties in de duinen waar in het verleden
afval is gestort en vrijwel alle plekken waar bezinestations,
garages, wasserijen of kleine fabriekjes gevestigd waren.
Voorbeelden zijn ook de Verademing, waar de vuilverbranding was gevestigd en de Energiecentrale, waar de kolen in
hoge bergen lagen opgetast.
Op de Arcgis-kaart Bodeminformatie Den Haag worden
alle ‘verontreinigingscontouren’ zichtbaar. Net buiten de
stad ligt naast Solleveld in de zeereep chemisch afval van
BASF.
Transport door de lucht
Verontreinigde stoffen kunnen echter in bepaalde gevallen ook lange afstanden afleggen via zowel droge lucht als
regen, voor ze in de bodem terechtkomen. Daarbij zal een
deel zich verplaatsen naar het grondwater. De stoffen zullen
hoe dan ook effect hebben op flora en fauna. Ons leefmilieu
wordt daardoor ook geraakt.
Pesticiden en meststoffen
Vorig jaar is een verbod op bepaalde ‘gewasbeschermingsmiddelen’ vreemd genoeg teruggedraaid. We zijn er
nog lang niet. De gemeente Den Haag spuit, net als de meeste omliggende gemeenten, niet meer met gif om ‘onkruid’
te bestrijden. Maar ook beheerders van begraafplaatsen,
volkstuincomplexen en golfterreinen bewegen steeds vaker
in de goede richting. Wel zijn er particulieren die nog steeds
met toegelaten, maar ook met voorraden inmiddels verboden middelen onkruid bestrijden. Gelukkig is ook daar de
bewustwording aan het toenemen.
Via het grondwater bereiken ons wel zaken die in agrarisch gebied uitspoelen. Via de riviermonding stromen zo
ook vermestende stoffen de zee in, waar ze algengroei veroorzaken. Via ammoniak dat vervolgens uit zee verdampt
vindt een deel van de ongewenste vermesting van duingebieden plaats, met de bekende negatieve effecten op de
duinecologie.

Plasticsoep in de Bosjes van Poot

Struisvogel
Bij kleine kinderen doet zich het fenomeen voor dat wanneer iets uit het zicht is, het weg is, verdwenen. Het is een
fenomeen dat bij volwassenen ook nog bestaat, onder een
ander noemer: ontkenning.
De gemakken die bepaalde producten ons bieden worden
uiteindelijk weer tenietgedaan door de last die we dragen,
nu naast allerlei organismen in de natuur ook de mens zelf
steeds meer te lijden heeft onder de onbedoelde neveneffecten. Als bedrijven hun verantwoordelijkheid niet nemen
en consumenten niet kritischer worden blijft het opruimen,
ontgiften en ecologisch herstellen dweilen met de kraan
open.
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Vogelverhalen
Huismus of ringmus
Wij hebben een huis met grote tuin in een buitenwijk.
De tuin is natuurvriendelijk ingericht met struiken, bomen
en een grote vijver met ‘zachte’ oevers. Er zijn dan ook veel
vogels in de tuin: eksters, duiven, mezen, vinken, merels.
En mussen. Die mussen bleken altijd ringmussen te zijn:
bruin bovenop de kop en met witte wangen. Er waren er tot
wel veertien tegelijk in de winter! Toch hoor je steeds dat de
huismus de meest voorkomende vogel is in Nederland. Op
een vogelkaartje dat voor de jaarlijkse tuinvogeltelling verspreid was stond alleen een plaatje van de huismus, niet van
de ringmus. Zou het zo kunnen zijn dat er veel ringmussen
worden geteld als huismussen? Zijn de huismussen op hun
retour, en wordt hun plek ingenomen door de ringmus? Dat
zou dan kloppen met wat in onze tuin te zien is.

Observatie van een AVN lid

Huismussen zitten graag in een heg. Foto: Leonhard Lenz, via Wikimedia Commons

Ook in januari 2022 was de huismus de meest getelde soort tijdens de landelijke tuinvogeltelling. Om de
vraag te kunnen beantwoorden is het nodig in te gaan
op aantalsontwikkeling, habitatkeuze - keuze van de
woonplek - en uiterlijk van huis- en ringmus.
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In 2015 telde de huismus 600.000 tot 1.000.000 broedparen. Na 1990, toen nog zo’n anderhalf miljoen paartjes werden geteld, nam het aantal sterk af. De trend is nog steeds
dalend, maar vlakt gelukkig wel af.
Huismus
De huismus komt vooral voor in stedelijk gebied en heeft
zich in zijn gedrag aangepast aan de mens. Binnen de steden houdt de huismus zich op rond oudere bebouwing in
een groene, rommelige en voedselrijke omgeving. Vooral
bruidssluier, liguster en klimop zijn aantrekkelijk, omdat
die bij gevaar prima schuilplekken zijn. In veel steden komen slechts op een paar plekken kolonie(tje)s voor. Behalve geschikte broedplaatsen als nestkasten, ruimtes tussen
dakpannen en andere holtes, moet er ook voldoende voedsel
beschikbaar zijn in de vorm van insecten en (onkruid)zaden.

Er is minder bekend over de oorzaak van de achteruitgang van de ringmus. Die afname begon in bossen en duinen. Ook de afnemende kwaliteit van het platteland speelt
deze soort parten, zoals het verdwijnen van groene erven en
overblijvende rommelige hoekjes.
Ringmussen hebben verschillende broedsels per jaar
nodig om voldoende nageslacht te produceren. En dan nog
overleeft slechts 5 tot 15 procent van de jongen. Wat opvalt
bij de ringmus is het grote aandeel niet uitgekomen eieren.
Er vindt onderzoek plaats om de oorzaak daarvan te achterhalen.

De huismus is weinig mobiel. Uit observaties van geringde huismussen in Groningen is gebleken dat volwassen vogels zich zelden verder dan een kilometer verplaatsen. Jonge
vogels zijn wat ondernemender en beter in staat nieuwe gebieden te koloniseren, maar toch komen ook die zelden verder dan vijf kilometer van hun geboortegrond.

Verschillen in uiterlijk
De huismus komt grauw over, terwijl de ringmus er ‘levendiger’ uitziet.
Het huismus mannetje heeft een grijze kruin en wangen;
de rug is bruin. Op de kin heeft hij een zwarte bef, die uitloopt tot over de lichtgrijze borst (dit zwart ontbreekt bij het
vrouwtje).
Bij de ringmus is het uiterlijk van de geslachten gelijk.
Deze soort heeft een warm-bruine kruin die scherp contrasteert met de helderwitte wangen waarin zich een zwarte vlek
bevindt. Op de voorkant is het zwart beperkt tot de kin.

Ringmus
De ringmus is veel minder talrijk. Van de soort werden
in 2015 tussen de 40.000 en 60.000 broedparen geteld. Hij
neemt landelijk sterk af, een trend die nog steeds doorzet.
De ringmus leeft vooral in landelijk gebied met ruigten,
boerenerven, boomgaarden (met name hoogstamboomgaarden) en bosranden. Hij komt weinig voor in dorpen en
steden, althans in Europa, en dan alleen nog aan de randen.
In Azië, waar deze soort ook wijd verspreid is, komt hij juist
vooral voor in steden. In Bangkok zie je tussen de bebouwing
groepjes van ettelijke tientallen ringmussen; de huismus
ontbreekt daar. Net als de huismus is de ringmus verzot op
insecten en zaden.

Huismus of ringmus
Als antwoord op de vraag: er mag van worden uitgegaan
dat alle mussen in de stad huismussen zijn. De ringmus zal
zijn plek niet innemen. Steden zijn oninteressant voor deze
soort. Ook zijn daarvoor de aantallen te klein, maar aan de
rand van steden kunnen ringmussen wel opduiken.
Verwarring kan optreden met de heggenmus die, ondanks
zijn naam, niet tot de ‘echte’ mussen behoort. Zijn voorkeur
voor heggen, rommelige hoekjes en losse bomen (waarin hij
graag zijn parelende zang laat horen) kunnen hem bij oppervlakkig waarnemen ten onrechte het label (huis)mus bezorgen. Kijkt u maar naar de foto’s, dan ziet u dat de kans op
verwarring toch niet echt groot is.

Oorzaken van de achteruitgang
Van beide soorten worden jaar op jaar minder exemplaren geteld. Bij de huismus speelt vooral de achteruitgang
van stedelijk privé-groen een grote rol. In betegelde tuinen
hebben ze niets te zoeken. Verwijdering van heggen, rommelhoekjes, oude schuren en klimop kan de doodsteek betekenen voor lokale populaties. Renovaties en isolering van
huizen en gebouwen pakken ook vaak negatief uit. Tenslotte
zullen mussen zich in onaantrekkelijk aangelegde nieuwbouwwijken met weinig nestgelegenheid en voedselmogelijkheden niet vestigen.

Huismus. Foto: JrPol, via Wikimedia Commons

Ringmus. Foto: Bert Hoogerhoud

Adri Remeeus

In deze rubriek staan vogels meestal centraal, maar
ook vragen over andere diergroepen (vlinders, zoogdieren) zijn zeker welkom.
Mail observaties naar haagwinde@avn.nl

Heggenmus. Foto: Bert Hoogerhoud
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Actualiteiten

‘Groene tuin in
Hollandse Duinen’

Kappen in de Bosjes
Na uitgebreide informatierondes, met wandelingen, uitleg en veel informatie is in opdracht van de gemeente begonnen met de uitvoering van het beheerplan Scheveningse
Bosjes
Het bos is ingedeeld in vijf delen, en elk jaar wordt in een
deel gewerkt. Het doel is meer variatie in planten, bomen,
vogels en insecten. Daartoe wordt ‘gedund’. Eiken en andere
oude bomen, ook lindes, moeten concurreren met bomen die
eromheen staan. Die worden daarom weggehaald. Ook zijn
er veel jonge esdoorns en grote oppervlakten sneeuwbes.
Een deel daarvan wordt weggehaald, zodat er meer ruimte
is voor andere bomen en struiken. Er zal haagbeuk, eik en
linde, maar ook struiken zoals kardinaalsmuts, meidoorn,
hulst en sleedoorn worden bijgeplant.
De bosranden langs open plekken worden teruggedrongen voor meer ruimte en licht. Daarna worden daar ook verschillende soorten struiken geplant
In de loop van de tijd, en vooral tijdens de coronalockdowns, zijn veel paadjes ontstaan. Een aantal daarvan wordt
met takkenrillen afgesloten, zodat rustgebieden ontstaan,
om de natuur een kans te geven zich te herstellen.
Nu de werkzaamheden zijn begonnen krijgt de AVN veel
reacties van leden die hun ongerustheid uiten over de ‘kaalslag‘ die in de bosjes plaatsvindt. En inderdaad, het ziet er
verontrustend uit. Is de ingreep te rigoureus? Of was het
juist tijd dat er wat gebeurde? Hoe nu verder in de andere
delen van het bos? Het is belangrijk goed te evalueren. De
AVN organiseert daarom een excursie onder begeleiding van
Albert-Jan van de Scheur, beleidsmedewerker grote groengebieden bij de gemeente. Zie de achterpagina voor details.
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Het Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD) bestrijkt
een groot gebied, met 14 gemeenten. Veel inwoners hebben
een tuin, en het NPHD roept hen op daar een ‘Groene Tuin in
Hollandse Duinen’ van te maken. Een natuurlijk ingerichte
tuin, met weinig tegels en veel streekeigen planten, met kasten voor vogels en bijen, en zonder gebruik te maken van gif.
Samen verbeteren we zo de biodiversiteit en brengen we de
natuur naar de stad. De AVN en veel andere groene organisaties uit de omgeving ondersteunen dit project van harte. De
start is begin april. Meer informatie is te vinden op de website www.nationaalparkhollandseduinen.nl Daar zullen een
stappenplan en een plantenlijst geplaatst worden.
Let bij een natuurlijke tuin op het volgende:
●● Gifvrij. Nog steeds zit er teveel gif in ons oppervlaktewater.
Wist u dat planten uit tuincentra ook vaak bestrijdingsmiddelen bevatten? Dat is bijvoorbeeld slecht voor bijen.
●● Passende planten. Kies liefst inheems, daar is onze natuur aan aangepast, met nectar en bessen. Vergeet de
struiken niet, die geven beschutting en voedsel aan vogels. En bomen, als u de ruimte heeft. Een stukje tuin met
wat wilde planten die er vanzelf zijn gekomen. Of verzamel een beetje zaad uit de buurt, waar veel planten van
staan. Maak een rommelhoekje met takken en een composthoop. Wat klimop tegen de schutting is ideaal omdat
het nog laat bloeit.
●● Denk aan egels. Het belang van groene tuinen en de aanleg van snelwegen voor egels (gaten in de schuttingen
tussen tuinen) is echt enorm. Het aantal egels in Den
Haag daalt helaas al een aantal jaren.

Gemeenteraadsverkiezingen
Binnenkort zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Tijd
om de politieke groene ambities onder de loep te nemen.
Terugblik op afgelopen collegeperiode
In de afgelopen paar jaar is veel mooi groen beleid aangenomen in Den Haag, zoals de Nota Stadsnatuur en de Nota
Stadsbomen. Recent kwam er een nieuwe Nota Openbare
Ruimte bij, die nog niet door de gemeenteraad is besproken.
Daarin staat: ‘bij een (her)inrichting van de openbare ruimte
moet minimaal het bestaande aandeel groen en water worden gehandhaafd. Ook wordt er gestreefd naar een groei van
het oppervlak groen van vijf procent in de periode tot 2030.’
Verder is er beleid over het in stand houden en versterken
van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur, natuurinclusief
bouwen en zijn er groennormen en een puntensysteem voor
‘groen‘ bouwen. In de praktijk gaat er nogal eens wat mis: in
de Binckhorst en in Zuidwest zijn er te vroeg overeenkomsten getekend met projectontwikkelaars. Bij de Assumburgweg werd een hap uit de ecozone genomen.
Bij veel raadszittingen zijn moties en amendementen
voor groen en natuur gelukkig wel door een meerderheid
ondersteund, bijvoorbeeld: behoud en uitbreiding van de
natuur, geen fietspad door de Ruygenhoek, geen bouw in
park Sorghvliet, geen aantasting van de ecozone in Zichten
(Zuidwest) voor er vervanging is met een betere ecologische
structuur, bescherming rondom de ANWB.
Partijprogramma’s
Een jaar geleden stuurde de AVN voorstellen voor natuur
en groen in de partijprogramma’s naar de verschillende
politieke partijen. Wat is daarvan terecht gekomen? Op de
website van de AVN vindt u een overzicht. Het beschermen
en uitbreiden of versterken van de Natura 2000-gebieden, de
Stedelijke Groene Hoofdstructuur en natuur in het algemeen
staat gelukkig in de programma’s van veel partijen, de Partij
voor de Dieren, Haagse Stadspartij, D66, GroenLinks en VVD.
Bijna alle partijen willen bomen planten en vergroening.
Verschillen zijn er wel, bijvoorbeeld over de status van de
auto.

Grenspaal van den Koning
In de Natte Pan van de Westduinen staat al sinds het begin van de negentiende eeuw een grenspaal om het jachtgebied van de koning aan te geven. Met aan de voorkant de
tekst ‘PRIVATIEVE JAGT VAN DEN KONING’ en aan de achterkant ‘DOMEIN’. De afgelopen jaren is deze paal al twee keer
vernield. Hij is nu weer teruggeplaatst op de oorspronkelijke
plek en omgeven door een schapenhek.

Project Groene strand
In tegenstelling tot de duinen wordt het strand niet gezien als een natuurgebied. Mensen die weleens op stranden komen waar niet met grote machines het zand wordt
schoongeveegd weten dat het er heel anders uit kan zien
dan de meeste stranden voor de Nederlandse kust. Een aantal organisaties is daarom met een nieuw initiatief gestart:
Het Groene Strand. Ook de AVN neemt aan dit initiatief deel.
Meer informatie op www.hetgroenestrand.nl.

Stilte voor de storm: iedere strandtent bouwt zijn eigen vesting
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Van het bestuur
23 april jaarlijkse ALV
Op zaterdag 23 april aanstaande houdt de AVN haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Wij hadden daarvoor een
locatie gereserveerd, maar dat ging te elfder ure niet door.
Wij zoeken naarstig naar een alternatieve locatie.
Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar. De vergadering begint om 10.30 uur en duurt tot 12.30 uur.
We nodigen u na de ALV uit voor de lunch en aansluitend
een lezing. Piet Jonker, voorzitter van de Stichting Duinbehoud, houdt na de lunch een lezing met als titel ‘Behoud de
duinen’. Welke bedreigingen zien we op de duinen afkomen,
zoals zeespiegelstijging, stikstofemissie, toenemende recreatiedruk, welke kansen/mogelijkheden zijn er die dreigingen te pareren.
Agendapunt: statuten
Er is nieuwe wetgeving van kracht geworden die voor de
AVN betekent dat zij haar statuten zal moeten wijzigen. Op
de ledenvergadering van 23 april staat dit dan ook op de
agenda. Voor een Statutenwijziging is een tweede ALV nodig.
Daarom roepen wij de leden ook op voor een extra digitale
ALV op 20 juni om 20 uur met als enige agendapunt de Statutenwijziging.
Meer informatie
Alle stukken zullen tijdig, dus uiterlijk 23 maart te vinden
zijn op de website: www.avn.nl/jaarstukken-2021. Wij houden u graag ook per e-mail op de hoogte maar wij mogen u
geen nieuwsbrief sturen als u zich daarvoor niet apart heeft
opgegeven op de AVN website!
Opgeven verplicht, in ieder geval vóór 17 april!
Opgeven voor de ALV is verplicht, vanwege de lunch, maar
ook om u te kunnen benaderen voor de locatie en indien onverhoopt toch weer coronamaatregelen afgekondigd worden. Mailen naar: info@avn.nl (of bellen: 070-33 88 100).

De AVN heeft een stabiel bestuur. De meeste bestuursleden bekleden hun functie meerdere jaren. Maar uiteraard
valt er af en toe iemand weg. Als u interesse heeft laat ons
dat dan weten op info@avn.nl.
Plastfisk
Erik Forsberg

Plastic niet in de natuur!
De Haagwinde wordt tot nu toe, ook dit exemplaar, verpakt in een plastic wegwerpverpakking. Als natuurvereniging is ons dat een doorn in het oog en wij zijn voortdurend
in gesprek met onze drukker/verzender of dat niet anders
kan.
Enkele Haagwindes geleden hadden wij de plastic verpakking laten vervangen door composteerbaar materiaal. Daar
bleken achteraf een paar problemen mee te zijn: de meeste
mensen herkenden de verpakking niet als composteerbaar,
waardoor de meeste leden de verpakking toch bij het plastic
afval deden. Achteraf maar beter ook, want inmiddels is gebleken dat de verpakking in de gangbare composteerinrichtingen niet of nauwelijks wordt afgebroken. Het is dus wel
composteerbaar, maar in de praktijk gebeurt dat toch niet.
We kregen nog de suggestie op de verpakking te drukken
dat deze recyclebaar is, maar ook dat is eerder groenwassen
dan reëel. De AVN mag er toch vanuit gaan dat onze leden de
verpakking wel netjes scheiden en bij het plastic afval doen.
De volgende twee Haagwindes zullen zonder plastic verpakking verspreid worden. Het adres wordt dan direct op het
blad gedrukt.
Met de daarmee opgedane ervaring bekijken we of het
een optie is ermee door te gaan.

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

Nieuwe bestuursleden

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

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
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
€ 12,50 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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Twee AVN excursies
Vaak ploegen we voor u hele stapels papier door. Gelukkig hoeven daar geen bomen meer voor te worden geveld,
maar het aantal pagina’s is alleen maar groter geworden
in het digitale tijdperk. Alles heeft zijn keerzijde. Dat doen
wij graag, maar af en toe is het toch tijd voor een ander
soort activiteit. De coronamaatregelen lijken voorbij, het
wordt voorjaar, tijd om weer samen op pad te gaan in de
natuur! De AVN organiseert twee excursies voor u. Beide
zijn in een gebied dat in het nieuws is.
Park Schakenbos
Op zaterdag 9 april om 11 uur gaan we op pad in Park
Schakenbosch, Leidschendam. In Haagwinde 2 van vorig
jaar juni heeft u er over kunnen lezen. Er staan veel mooie
bomen en struiken, al zijn die wat verwaarloosd. Maar juist
een verwaarloosd ‘rommelpark‘ heeft ook zijn charme. De

vogels zullen zingen en de ooievaar is hopelijk terug op
zijn nest. Het vroegere landgoed is bij buurtbewoners zeer
geliefd. Helaas zijn er bouwplannen. Dus wellicht is het
een laatste kans het te zien, onder leiding van IVN-gids
Ria Hoogstraat.
Meld u snel aan bij excursie@avn.nl. Het aantal deelnemers is beperkt.
Scheveningse Bosjes
Op zaterdag 21 mei om 10 uur is er een wandeling door
de Scheveningse Bosjes. Daar is begonnen met uitvoering
van het eerste jaar van het beheerplan. Hoog tijd, want esdoorns groeiden te dicht op oude eiken, vinden velen. Of
is er veel te drastisch ingegrepen? Het is goed om te evalueren. Want hoe gaat het verder, in de volgende vier jaar?
We krijgen een toelichting van Albert-Jan van de Scheur,
beleidsmedewerker grote groengebieden bij de gemeente.
Meld u snel aan bij excursie@avn.nl. Als er op tijd veel
aanmeldingen binnen komen kan een tweede wandeling
worden georganiseerd die ochtend.

