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Steen en Natuur

De Nieuwe Driemanspolder tussen Leidschenveen en
Zoetermeer kan met recht ‘nieuw landschap’ worden genoemd. Waar eeuwenlang boeren en molenaars de dienst
uitmaakten in een oerhollands landschap, is nu een
nieuw natuurgebied in ontwikkeling. Recreatie, natuurbeleving en waterberging lijken in dit weidse gebied goed te
kunnen samengaan. De AVN denkt mee over toekomstig
gebruik en beheer van het gebied. Ondertussen hebben
vogels en vogelaars het gebied al gevonden, met als voorlopig hoogtepunt (voor mij in elk geval) een bezoekende
zeearend afgelopen najaar. En dat onder de rook van Den
Haag! Na deprimerende ervaringen met geplande verdichting en verstening in Den Haag Zuid-West, de hoogbouw
in het centrum en de invloed van projectontwikkelaars
daarbij, kikker ik weer helemaal op bij het zien van de foto’s op internet van die indrukwekkende bezoeker.
Het toont aan hoe snel de natuur reageert op veranderende omstandigheden. Dat werkt natuurlijk twee kanten

Inhoudsopgave
op. Broedende duin- en weidevogels kunnen door verstoring snel verdwijnen. De kwaliteit van nieuw groen bij
hoogbouw en stadsverdichting, zoals in de Binckhorst,
kan worden afgemeten aan het terugkeren of wegblijven
van vogels. Door het ingrijpen van de AVN, samen met de
Haagse Vogelbescheming, is er bij de bouwplannen alsnog – te elfder ure - voorzien in nestkasten met de juiste
afmetingen. De tijd zal leren of de beoogde vogelsoorten
daar ook gebruik van zullen gaan maken. Zo kunnen specifieke soorten, bijvoorbeeld huismus en gierzwaluw, een
signaalfunctie hebben: verdwijnen ze, of herstelt de soort
zich bij stadsontwikkeling?
De St. Barbara begraafplaats in de Binckhorst is een
van de weinige plekken waar nog een mussenkolonie zit.
Nu maar hopen, in termen van Asterix en Obelix, dat deze
kleine groep dappere Galliërs het hoofd kan bieden aan
de naderende Romeinse legioenen, lees projectontwikkelaars en bouwbedrijven.
De AVN is ook nauw betrokken bij de plannen met Den
Haag Zuid-West. Onze portefeuillehouder Arnim van Oorschot vertelde er onlangs gepassioneerd over op de algemene ledenvergadering. In dit stadsdeel kan een andere
diersoort ons gaan helpen met het behoud van natuur
en groen bij de geplande stadsverdichting. De AVN heeft
voorgesteld om bij de beoordeling van de kwaliteit van het
groen bij de plannen uit te gaan van het perspectief van
de egel. Daaruit zijn specifieke eisen af te leiden voor de
omvang en kwaliteit van het geplande groen. De egel zelf
zal vervolgens bepalen of er aan zijn eisen wordt voldaan
nadat de plannen zijn gerealiseerd.

Dick Ooms
De egel zelf zal bepalen of aan zijn eisen wordt voldaan. Tekening Jaap Lemstra
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Florence Nightingale
Park populieren
Bas Steenks
In 1973 is het ziekenhuis Leyenburg geopend door koningin Juliana. Toen stond dit ziekenhuis nog helemaal
in het groen van tuinderijen, weilanden en lag vlak
naast het ziekenhuis een prachtig tuincentrum: de KasIn.
Sindsdien is er heel veel veranderd. Er is groen aangelegd
met vele bomen, maar ook is er heel veel nieuwbouw rond
het ziekenhuis gekomen. Deze strijd tussen groen en rood is
nog niet afgerond, maar het groen heeft voor een groot deel
het onderspit gedolven. Het Wijkberaad Leyenburg heeft

sinds het begin van de ontwikkeling van dit stadsdeel de bomenkap bijgehouden en komt op zo’n 2300 gekapte bomen.
Ondanks deze kap en de vele nieuwbouw – waaronder een torenflat van 20 verdiepingen – wordt toch zoveel mogelijk gewerkt aan het behoud van een groen karakter in dit gebied.
Overleg met belanghebbenden
Bij iedere nieuwe ontwikkeling moesten er weer ingrijpende maatregelen genomen worden. De gemeente heeft
bij deze ingrepen vrijwel altijd overlegd met veel belanghebbenden, waaronder bewonersverenigingen, Wijkberaad Leyenburg, Buurtboerderij Nijkamphoeve en natuurlijk ook de
AVN.
De gemeente heeft in 2012 een ontwerp bestemmingsplan ‘Florence Nightingale Park’ gepresenteerd. In dit bestemmingsplan werd het park verkleind en opgedeeld in
groen, met waterberging en bebouwing met woningen. Door
een landschapsarchitect van de gemeente werd een ontwerp
gemaakt, in nauw overleg met de Klankbordgroep Leyweg/
Escamplaan. Dat had positieve effecten op het aantal te
kappen bomen. Een aantal waardevolle lindes kon verplant
worden. Die vormen nu een mooi laanpatroon. Er moest ook
zogenoemde watercompensatie worden gerealiseerd: het
park moest een aanzienlijk volume water kunnen opvangen
en bergen. Hiervoor zouden in de plannen vijf waardevolle essen gekapt worden. Op een voorstel uit de Klankbordgroep is
de aanleg van een eiland in de waterbergingsvijver afgesproken, zodat de essen kunnen blijven staan. De walkant van dit
eiland is zodanig aangelegd, dat deze geschikt is voor ijsvogels. Deze vogels zijn daar ook gespot.
Kinderboerderij en volkstuinen
Langs de Dedemsvaartweg ligt o.a. de kinderboerderij Nijkamphoeve en het volkstuincomplex Florence Nightingale.
Deze vormen samen een groot gedeelte van het overgebleven
groen. In de plannen zou dit groen niet aangetast worden.
Helaas is er nu een probleem ontstaan met de populieren
ter plaatse.
Populieren met problemen
Tussen de Nijkamphoeve en de volkstuinen ligt een gecombineerd fiets/voetpad, waarlangs aan weerszijden een
rij populieren staat. Deze zijn in de plannen onderdeel van
het ontwerp gemaakt. De meeste van deze bomen zijn zo
oud als het Florence Nightingale Park zelf, dus zo’n vijftig
jaar. De bomen, Populus canadensis ‘Robusta’ (Canada populier) zijn echter wel erg gevoelig voor takbreuk en vallen
daarom onder de categorie ‘risicobomen’. Deze vallen onder
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Slierten van de binnenkant van de schors

het populieren-vervangingsprogramma. Doorgaans worden
dergelijke bomen gekapt om zoveel mogelijk het risico van
takbreuk te voorkomen. Maar vanwege het ontwerp was het
toch niet de bedoeling om de zaag in deze bomen te zetten.
Er werd gezocht naar een tussenoplossing. In overleg is besloten om de bomen nog enkele jaren te laten staan. Wel
werd het nodig geacht, om de populieren drastisch te snoeien (kandelaberen), zodat het risico van takbreuk tot een minimum zou worden beperkt.
Deze snoei is in 2019 uitgevoerd. Maar in 2020 werd er
een heel vreemde reactie geconstateerd bij een aantal van
de gesnoeide bomen. Bij enkele exemplaren begon de schors
zich los te maken van de stam. Soms betrof dit een klein deel
van de schors, maar er was ook een boom waarvan de hele
schors er af viel. Het beeld was wisselend. In 2021 gebeurde
het weer en ook in dit jaar, 2022, zien we hetzelfde beeld.
Bij de bomen die nog delen schors droegen op stam en/of
takken, ging de bladgroei gewoon door. Naast deze schorsval
is nog heel vreemd, dat dit alleen aan de kant van de kinderboerderij gebeurde en aan de kant van de volkstuinen helemaal niet. Vermoedelijk is de schorsval veroorzaakt door het
kandelaberen van de populieren. Maar waarom de ene boom
hier last van heeft en de andere heel weinig of helemaal niet,
blijft vooralsnog een raadsel. Een vergelijkbare situatie heeft
zich voorgedaan aan de Conradkade. Hier is ook een aantal
populieren gekandelaberd, waarna ongeveer een kwart van
deze bomen te maken kreeg met de vergelijkbare schorsval.

Sommige gekandelaberde bomen hebben veel meer kroon dan andere

De afgevallen schors bestaat meestal uit grote plakken,
maar ziet er aan de buitenkant normaal uit. Maar de binnenkant van de schors, die apart afvalt, geeft een heel ander beeld dan gewone schorsen. Er zijn dunne, papierachtige
reepjes te zien, met een breedte van 1 à 2 centimeter. Een
vreemd fenomeen. Bomen kunnen je altijd weer verrassen.
(Toch maar) kap en herplant
Voor de situatie aan de Florence Nightingaleweg lijkt de
beste oplossing om alle populieren aan de kant van de kinderboerderij dit jaar nog te kappen en op die plekken nieuwe bomen te planten. Aan de kant van de volkstuinen staan
allemaal gezonde populieren, waarvan ongeveer de helft is
gekandelaberd. De exemplaren waarbij dat niet is gedaan
zijn jongere populieren. Al deze bomen kunnen dan nog een
aantal jaren blijven staan, voordat de oude vervangen moeten worden. Laten we hopen dat de Florence Nightingaleweg
weer een mooi groenelement van het park zal vormen.
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De weiden worden met schapen beweid

Watergat of Geestje
bij Monster
Jos Verhoeff
De duinen in Zuid-Holland zijn voor het grootste deel
beschermd natuurgebied met Natura 2000-status. Dat
is maar goed ook, want het betekent dat er geen stedenbouw mag plaatsvinden. Minder beschermd zijn de
gebieden die er net buiten liggen. Gemeenten worden
geacht daar niet te veel te bouwen, maar zowel de
gemeente Den Haag als de gemeente Westland lijken
zich daar weinig van aan te trekken gezien de overdaad
aan bouwprojecten langs de Haagweg en de Monsterseweg. Eén van de gebiedjes die als buffer zouden kunnen
dienen tussen het Natura 2000-gebied en de oprukkende bebouwing staat bekend als het Watergat.

Het Watergat of Geestje ligt in het Westland bij Monster
en is een stuk grond direct achter de duinenrij tussen de
Molenslag en het Schelpenpad. Tot voor kort bedekt met
kassen is het nu grotendeels vrij van bebouwing. Het land is
voornamelijk in gebruik als wei- en akkerland, maar in diverse opvolgende bestemmingsplannen wordt het gebied voor
woningbouw aangewezen. Het is niet heel groot, je loopt er in
een uur omheen, maar het heeft het potentieel een prachtig
stuk natuurgebied te worden.

Slaperdijk
Rond 1835 waren de duinen door zeeafslag en zandafgravingen verzwakt en vond het Hoogheemraadschap van Delfland,
dat er een dijk moest worden aangelegd. De aanleg daarvan was
rond 1848 gevorderd tot het land rondom Geesterwijk. Maar Delfland had nog geen overeenstemming bereikt met de eigenaar.
Om toch door te kunnen gaan, werd in de naam des Konings een
strook land onteigend en kon de Slaperdijk afgemaakt worden.
Op een kaart van Kuyper uit 1865 is de Slaperdijk voltooid en
is tussen de dijk en de Rijnweg sprake van ontgonnen grond.

Vanaf de middeleeuwen in gebruik
Het gebied rond Monster en Ter Heijde heeft een lange
geschiedenis. Regelmatig worden in het gebied geologische
vondsten gedaan die aantonen dat het al heel lang in gebruik is.
De korenmolen, tegenwoordig De Vier Winden, bestond
in ieder geval in 1311 al. Een lucratieve molen, want iedereen
was verplicht er zijn koren te malen. Het ambacht van Monster wordt genoemd anno 1378 en lag tussen de ‘Banweg’,
de huidige Haagweg / Monsterseweg en de kustduinen. Tegen Loosduinen lag een vrij groot gebied, van 42 hectare met
heide en struiken begroeide oude duinen. Vrijwel al het land
is in 1378 in cultuur. In het gebied vinden we ‘clingen’ van
zeven morgen (ongeveer zes hectare), die vermoedelijk werden beweid.
De nu nog gedeeltelijk bestaande Rijnweg, tussen Den
Haag en Monster was een hoofdverkeersweg tussen het
Oude Rijn - en Maas estuarium gedurende de 15e en vroeg16e eeuw.
Geestgronden
Ten zuiden van die Banweg lagen enkele percelen ‘geest’
van 0,5 tot bijna 5 ha groot, die als onvruchtbare zandgrond
waarschijnlijk een lagere aanslag kregen, maar wel in agrarisch gebruik waren. In oude akten wordt vermeld dat ‘na
ouden coustumen 2 morgen voor 1 morgen’ geldt. Traditioneel betaalden de duinboeren dus maar de helft van de
polderlasten of het morgengeld, omdat de hoger gelegen
duingronden nu eenmaal minder opbrachten dan de lagere
kleigronden.
Op de Kruikius (‘Cruquius’) kaart uit 1712 zijn de Molenweg
te zien, de Rijnweg en boerderij Geesterwijk. De oorspronkelijke geest van Monster was een langgerekt ovaalvormig
akkercomplex tussen de Molenstraat en de Rijnstraat van
twee km lang en 250 m breed. De Slaperdijk was er toen nog
niet, maar de boerderij lag net aan wat de zeekant van de
huidige dijk zou zijn. Eromheen lagen ontgonnen velden. Hij
lag indertijd niet zo dicht bij de dorpen. Monster was toen
veel kleiner. De boerderij lag wat hoger in de duinen en de
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bijbehorende weilanden lagen in de richting van Monster. De
naam Geesterwijk doet vermoeden, dat er een verband is met
geestgronden, bekend uit de bollenstreek. In de buurt lagen de
Kleine en de Grote Geest in Monster en de Hoge Geest in Naaldwijk. Dit waren hoger gelegen zandgronden, veelal tegen de duinen. Het lijkt erop dat na de middeleeuwen de naam ‘geest’ zich
naar het land noordelijk van Monster heeft verplaatst en de betekenis kreeg van droog, onvruchtbaar binnenduin.

Kaart van Cruquius uit 1712. Boerderij Geesterwijk en de geestgronden eromheen staan er op

De glazen stad en daarna
Een eeuw later, midden vorige eeuw, is te zien dat het Watergat tussen 1958 en 1968 is volgebouwd met kassen. Deze zijn
vervolgens vanaf de eeuwwisseling weer bijna allemaal verdwenen. Er staan nog een paar kassen en de rest is weiland. Het
gebied is geen onderdeel van het Natura 2000-gebied Solleveld-Kapittelduinen ernaast. Overigens is de Slaperdijk wél een
onderdeel van het beschermde gebied.

De projectontwikkelaar ziet het helemaal voor zich

Buffergebieden
De druk op de duingebieden neemt enorm toe. Het is voor de
relatieve rust in Solleveld van belang dat het gebied niet onbeperkt wordt opengesteld voor bezoekers. Dat betekent dat de gebieden ernaast zo groen mogelijk moeten worden ingericht om
de tienduizenden extra wandelaars op te kunnen vangen.
Al met al een goede reden om niet al te dicht op het natuurgebied te bouwen. Helaas grijpt de gemeente Westland niet de
kans aan het Watergat onbebouwd te laten en er een buffergebied van te maken. De AVN heeft, zelfstandig en samen met andere natuur- en bewonersorganisaties, een aantal zienswijzen
ingediend en is procedures gestart. De zienswijzen hebben niet
geholpen en voor de procedures die nog lopen ziet het er somber uit. Wel is de AVN, samen met andere natuurorganisaties,
in gesprek met de gemeente Westland en de projectontwikkelaars. Deze gesprekken kunnen de bebouwing niet tegenhouden, maar de AVN stuurt de bouwplannen waar mogelijk bij. Wij
stellen bufferzones, verplaatsen van de hondenuitlaatzone het
natuurgebied uit en groene verbindingen met het achterland
voor om het gebied groen en de dijk weer natuurrijk te maken.

De Slaperdijk is zichtbaar hondenuitlaatgebied
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Vogelverhalen
Koolmezen groeien als kool
Observatie van een Hagenaar
’s Winters worden in onze tuin de vogels bijgevoerd. Omdat er geen katten in kunnen ligt er ook altijd voer in de vensterbank. Daar komen vooral koolmezen en roodborstjes op
af. De eerste zijn brutaler en wennen er zelfs aan als je vlakbij bent aan de andere kant van het raam.
Opvallend is, dat de brutaalste exemplaren kogelrond lijken te worden in het begin van het voorjaar. Sommige worden zo zwaar dat ze moeite lijken te hebben met vliegen. Is
er teveel en te makkelijk voedsel beschikbaar en moeten ze
op rantsoen? Of is het ook bij niet bijgevoerde vogels normaal dat ze in het voorjaar snel dikker worden om een ei te
kunnen leggen bijvoorbeeld. Of zorgen de eieren, voordat ze
worden gelegd, voor het extra gewicht?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden is het eerst
nodig wat meer te weten over de leefwijze van de koolmees.
Deze soort behoort tot de meest bestudeerde in zijn verspreidingsgebied, dat vrijwel geheel Eurazië omvat, van het
Verenigd Koninkrijk tot Japan.
De vraag gaat over het vroege voorjaar, als de winter bijna
achter ons is.
Voorjaar - het opvetten
Dat is voor alle vogels een belangrijke tijd: de broed
periode komt er aan. Zowel de mannetjes als de vrouwtjes
moeten juist in de late winter flink eten om in een goede conditie te komen. Dominante koolmezen en vogels die gevoerd
worden, zouden enig voordeel kunnen hebben, maar alle vogels weten wel hoe ze aan voedsel moeten komen.
Het is puur gericht op het optimaliseren van de lichamelijke conditie, want de broedtijd gaat veel van ze vergen. Ze
zullen nooit teveel, maar zeker ook niet te weinig eten.
Het broedproces
Afhankelijk van de voorjaarstemperatuur begint in april
de nestbouw en start het broedproces. Het is niet zo, zoals
in de vraagstelling wordt verondersteld, dat het vrouwtje al
eitjes draagt. Ze heeft wel de nodige eicellen aangemaakt in
haar eierstok. De eischaal levert het calcium dat nodig is om
het skelet te vormen. Als de eischaal groot genoeg is, wordt
hij losgelaten door de eierstok om in de eileider, waar het

mannetje tijdens de paring duizenden zaadcellen heeft achtergelaten, bevrucht te kunnen worden. Tenslotte vindt de definitieve vorming van de eischaal plaats en wordt het ei gelegd. Dit
proces duurt ongeveer 20 uur.
Omdat het vrouwtje steeds nieuwe eicellen aanmaakt, hoeft
zij dus nooit meer dan één ei te vormen. Een koolmeesvrouwtje
legt dus per dag één ei; in totaal zes tot tien gemiddeld. De mees
kan dat proces onderbreken bij koud en nat weer, wanneer minder voedsel voorhanden is. Slecht weer kan er ook toe leiden dat
een voltooid legsel tijdelijk wordt verlaten.
Het belang van kalk
De vorming van de uiteindelijke eischaal is een precair proces. De schaal mag niet te dun zijn omdat het ei dan te vroeg kapot kan gaan. De schaal moet wel dun genoeg zijn zodat er zuurstof kan komen bij het embryo. Ook moet het jong de schaal
uiteindelijk met zijn snavel open kunnen breken.
Overigens vormt kalkvorming in de schaal de laatste decennia een probleem. Dat komt door de toegenomen uitstoot van
stikstof die er voor zorgt dat kalk verdwijnt, ‘uitloogt‘ uit de bodem. Daardoor verdwijnen kalkminnende plantensoorten - de
meeste - en de daarvan afhankelijke organismen, zoals insecten.
Ook verdwijnen de bouwstoffen voor de vorming van eischalen en de ontwikkeling van botstructuren. Er zijn gevallen beschreven van kapot gebroede eieren en jonge koolmezen met
onderontwikkelde poten en snavels.
Na het uitkomen van het ei
Na een broedtijd van zo’n 15 dagen komen de jongen uit. Dan
moeten de oudervogels af en aan vliegen om hun groeiende
kroost van voedsel te voorzien en zelf ook af en toe te eten. Veel
tijd om te rusten hebben ze daarbij niet. Ook als de jongen zo’n
18 dagen later uitvliegen, blijven ze nog enkele weken afhankelijk van hun ouders. Uiteindelijk breekt de familieband en zoeken de jongen hun eigen weg.
Zomer - de stille tijd
Als de zomer in volle gang is, in juli, lijken de vogels te verdwijnen. Het is dan stil in de natuur. Op zich logisch. Het verenpak van de meeste vogels is door het vele vliegen op zoek naar
voedsel behoorlijk gesleten. Ook hebben ze gewicht verloren. En
zingen hoeft ook niet meer, want de broedterritoria, de leefgebiedjes in de broedtijd, zijn nu verlaten.
Hun verenpak wordt geheel vernieuwd, waarbij ze ook vleugelveren ruien. Ze zijn dus kwetsbaar en trekken zich terug om
geen ongewenste aandacht van predatoren, ook mensen, honden en katten, te trekken.
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Er moet gevoerd worden. Güzinkorucu, via Wikimedia Commons

Een koolmees zal niet teveel eten. Aistleitner, via Wikimedia Commons

Najaar - overvloed
Na de rui breekt tegen september een tijd van overvloed aan.
Bessen en insecten zijn ruim voorhanden en de volgende cyclus
van opvetten en broeden begint. Als ze de volgende broedperiode halen, want het gros van de koolmezen wordt niet ouder dan
twee jaar. Het zou goed kunnen dat de koolmezen die uw nestkast betrekken, de jongen van het vorige jaar zijn.

Adri Remeeus
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Biodiversiteit in glastuinbouwgebieden
Vergroend steen

Floriade 2022
Caroline Boonstra
In Almere is dit jaar tot 9 oktober de tienjaarlijkse wereldtuinbouwtentoonstelling met dit keer als thema ‘Growing
Green Cities’. Er worden oplossingen getoond die nodig zijn
om steden groener, gezonder en leuker te maken. Ideeën
waar de AVN iets mee kan.
U moet dan denken aan een terrein van in totaal 60 hectare (gelukkig is er een treintje) met onder andere:
Drijvende bomen
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Ecologische afscheiding

●● De mogelijkheden van het gebruik van leem en gerecycled
plastic als bouwmateriaal.
●● Creatieve groene en bloeiende muren (dus niet alleen
klimop).
●● Insectenhotels in alle mogelijke vormen, maten en materialen.
●● Drijvende vegetatiestructuren langs oevers.
●● Nectarrijke voedselbossen.
●● Gevarieerde (hout)wallen, gericht op inheemse vogels,
zoogdieren en insecten.
●● ‘Bloemenweide-zoden’: graszoden, maar dan alleen een
wilde bloemenweide met behulp van vegetatiematten, die
organisch gekweekt zijn.
●● Stadstuinbouw, waaronder de ouderwetse schooltuinen.
●● En vooral: diversiteit aan planten en bomen, die in zeer
verschillende weersomstandigheden kunnen leven: nat,
droog, koel, warm, zonnig, beschaduwd.

Vergroende muur met druppelbewatering door steenwol

fieke mogelijkheden voor glastuinbouwgebieden. Daar zijn
braakliggend land, wegbermen en ruimte buiten de kas beschikbaar die kunnen worden ingezet voor biodiversiteitsherstel. Het kan mogelijk gebruikt worden om invliegen van
schadelijke organismen te voorkomen en die van nuttige te
versterken. Als die al om de kas heen vliegen hoef je er binnen minder uit te zetten.

Biologische bestrijding
In veel kassen wordt al lange tijd biologische bestrijding ingezet. In 1967 kreeg
Caroline de Jong
komkommerteler Jan Koppert steeds
meer last van de chemische bestrijdingsmiddelen die hij gebruikte. Erger nog, ze
Wereldwijd gaat de biodiversiteit hard
hielpen niet. Er moest jaar na jaar meer
achteruit. Volgens een VN rapport uit 2019
worden gespoten en de plantenaandoeworden wereldwijd 1 miljoen wilde plantning ‘spint’, veroorzaakt door een soort
en diersoorten met uitsterven bedreigd
piepkleine mijten, bleef desondanks een
door toedoen van de mens. In Nederland
probleem. Als alternatief heeft hij toen
vindt het biodiversiteitsverlies volgens
roofmijten ingezet en dat bleek enorm
het Planbureau voor de Leefomgeving
te helpen. Als je één insect biologisch
vooral plaats in land- en tuinbouwgebieaanpakt, kun je tegen andere geen cheden, waar bijvoorbeeld de aantallen broedmicaliën spuiten omdat je dan je eigen
vogels en dagvlinders zijn afgenomen. In
biologische bestrijdingsmiddel om zeep
veertig jaar tijd is twee derde van de gruthelpt. Zo werden naast de roofmijt al snel
to’s uit ons land verdwenen. Dat heeft een
sluipwespen tegen witte vlieg, een andehele serie oorzaken, die te maken hebben
re plaag, gebruikt. Nu, na 50 jaar, worden
met intensieve landbouw: vermesting,
meer dan 40 soorten insecten en mijten
Biologische
bestrijding
uit
de
webwinkel.
verdroging, vroeg en vaak maaien, moBron: tryptomera-roofmijt.nl
ingezet in kassen. Ook worden schimnocultuur, bestrijdingsmiddelen, afname
mels, bacteriën en aaltjes (kleine ronde
van randen en rommelhoekjes.
wormpjes) gekweekt tegen plagen en
Wat de glastuinbouw specifiek betreft
ziekten. Er zijn ook producten die de weermeldt het Hoogheemraadschap van Delfland dat de druk op
baarheid van de plant verhogen. In de groenteteelt in kassen
de waterkwaliteit vanuit de kassen te groot blijft. Van elf geis inmiddels vrijwel 100% van de bestrijding biologisch.
wasbeschermingsmiddelen zit een te hoge concentratie in
het water.
Lieveheersbeestjes
Goed onderzoek is wel nodig als biologische bestrijders
Inzet van gewasdiversiteit
worden geïmporteerd. Je kunt de insecten immers niet binHoopgevend is dat er recent tien miljoen euro is uitgenen de kas houden. Een voorbeeld is het veelkleurig Aziatrokken voor onderzoek aan de universiteit van Wageningen
tisch lieveheersbeestje. Deze is in Europa geïntroduceerd
naar gewasdiversiteit, voor een meer duurzame akker- en
als biologische bestrijder en gaat zeer agressief te werk.
tuinbouw. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld gewassen in
Bij gebrek aan luizen eet hij ook andere soorten lieveheersstroken aan te planten. Afwisseling van gewassen op hetzelfbeestjes op en doet hij zich tegoed aan vruchten. Zo’n ‘inde land door de jaren heen kan bijvoorbeeld ingezet worden
vasieve exoot‘ is slecht voor de biodiversiteit. Het blijft een
om akkeronkruiden te onderdrukken. Behalve naar ecologidynamische balans. Rachel Carson schreef al in 1962 in haar
sche principes zal ook worden gekeken welke maatschappeiconische boek ‘Silent spring’ over de succesvolle import
lijke factoren nodig zijn om de transitie mogelijk te maken.
van biologische bestrijders tegen exoten. Het kan dus ook
Een interdisciplinair team gaat daarmee aan de slag.
goed gaan. Insecten zijn sowieso al erg mobiel en verspreiUniversitair onderzoeker Jan Willem de Vries ziet speciden zich wereldwijd met de mens mee.
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Warmlopen voor
koudbloedigen

voornamelijk om de bruine kikker. Kinderen kunnen het proces hier volgen, willen soms ook dril meenemen. Het is lastig
voor hen ze met rust te laten als ze er rondspringen. Soms
komt een reiger de populatie uitdunnen. Er zijn in deze tuin
voldoende vochtige schuilplaatsen te vinden. Niet alleen
onder planten: wanneer je het dekzeil van de warme composthoop oplicht word je veelal aangekeken door talloze verschrikte gouden kraaloogjes.

temperatuur gedurende een week niet onder de 6 graden daalt
trekken de vrouwtjes naar hun geboorteplek, veelal met al een
(kleiner) mannetje op de rug. Deze wil er zeker van zijn dat hij
het vrouwtje direct kan bevruchten, zodra ze zijn aangekomen.
Het vrouwtje, dik van de eitjes, weet zich te verplaatsen met de
ruiter op haar rug. Paddenrapers noemen dit een ‘tandem’. En de
pad weet wonderlijk genoeg de weg, een weg met hindernissen.
De vrouwtjes ontwikkelen het onbevruchte dril inwendig,

Zandhagedis in de Westduinen

Eric Wisse
Ieder voorjaar stropen vrijwilligers op bepaalde locaties
in onze stad de straten af, op zoek naar padden, om ze
te helpen veilig over te steken. We hebben als mens
een verantwoordelijkheid dieren te helpen, nu we zoveel leefgebied voor onze behoeften hebben ingericht.
Wat herbergt Den Haag eigenlijk aan amfibieën en reptielen?

Bruine en groene kikkers
Behalve in de grote natuurgebieden met water is ook
Stadstuin Emma’s Hof in het Regentessekwartier een plek
waar jaarlijks veel amfibieën groot worden. Het gaat dan
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Zandhagedis
Een bijzonder dier, specifiek voor duingebieden is de zandhagedis. Hij leeft er van de jacht op insecten, warmt op in het
zand en jaagt tussen de planten. De eieren worden begraven op
warme, op de zon gelegen zandhellingen en gedurende enkele
maanden uitgebroed, en wel door de zon! Als het seizoen al is
gevorderd, rond augustus, kruipen de jongen pas uit de eieren,
waarbij ze meteen zelfstandig zijn. Voor hun winterslaap zoeken
ze hun toevlucht in bestaande holen, zoals die van muizen.
Vroedmeesterpadden en boomkikkers
Op enkele plekken in onze stad leeft ook al enige tijd een populatie vroedmeesterpadden, ooit aangevoerd uit zuidelijker
streken. Je kunt ze in het begin van de zomer horen ‘seinen’ naar
elkaar; het geluid klinkt als de mechanische signalen van een
net gelande ufo. De boomkikker is ook zo’n uitgezette soort, bekend uit Meijendel. Heel recent is deze soort ook in de Haagse
duinen aangetroffen. Hun niet vrij toegankelijke leefgebieden
worden geheim gehouden, omdat het een dier is dat erg geliefd
is onder fotografen.

Stierslang
Als er een stierslang wordt gespot in de duinen komt dat
direct in de plaatselijke bladen. Dit soort dieren spreekt tot
de verbeelding en wordt dan ook door ‘hobbyisten’ in gevangenschap gehouden, ook al wordt dat voor veel soorten sterk
afgeraden. Als iemand daar geen zin meer in heeft komt zo’n
dier soms in een natuur- of groengebied terecht. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat deze vreemde eenden in de bijt
een bedreiging gaan vormen voor unieke inheemse duinsoorten. Dus worden ze, als het lukt, teruggevangen.
Rugstreeppad
Zeker zo bijzonder zijn de kleine rugstreeppadden, die terug zijn in de Haagse duinen sinds daar duinpoelen zijn gegraven. De poelen hebben zandige oevers die belangrijk zijn
als de padden in winterslaap gaan, waarbij ze zich een weg
diep in het zand banen. Rugstreeppadden leven meer buiten
dan in het water en kunnen grote afstanden afleggen. Het
is goed mogelijk dat ze op hun tochten ook in omliggende
tuinen terechtkomen.

Ook watersalamanders. Ze kunnen dan geen kant meer op. Dit
kan ook gebeuren in souterrains en andere diepe plekken rond
het huis; iets om op te letten. Het plaatsen van een loopplankje
of stok kan voldoende zijn om dieren een uitweg te bieden. Dit
soort voorzieningen zie je bijvoorbeeld ook bij alle veeroosters
in de duinen.

Salamanders
In onze stad zul je vooral de kleine watersalamander aantreffen. Op een helling in de Westduinen zijn onder achtergelaten
vuilniszakken wel eens watersalamanders in winterslaap aangetroffen. De lege zakken hadden daar lang gelegen omdat er
een mierennest onder bleek te zitten. Later vond de watersalamander het kennelijk een uitgelezen plek. Ze gaan al vroeg aan
de wandel, in februari; dan trekken ze evenals padden naar hun
geboortewateren. Héél traag, want hun lichaam is nog erg koud!
Je kunt je voorstellen dat het oversteken van een straat dan gevaarlijk wordt.
Als we aan kikkers denken komt er vaak een groen beest
voor ons geestesoog, een Kermit zeg maar. ‘Groene kikker’
is eigenlijk een naam voor meerdere soorten die op elkaar
lijken.
Padden
Als je in het voorjaar in de vijver van de Hof tuurt, tref je
er behalve klompjes aaneengeplakte eieren ook eiersnoeren aan, afkomstig van de gewone pad. Zodra de nachtelijke

in de winter. Dat maakt ze in het vroege voorjaar tot een aantrekkelijk dik hapje voor de reiger met grote ogen. Groter dan
de maag, want de eiwitten in het dril zijn veelal onverteerbaar
voor vogels en worden als transparante kluit weer uitgebraakt.
De klonten gelei die op deze manier verschenen aan oevers en
bosranden werden door onze voorouders mysterieuze namen
toegedicht als ‘sterrenschot’ en ‘heksensnot’.
Tijdens de trek worden rioolputten afgesloten met roosters,
omdat is gebleken dat er anders veel dieren in terechtkomen.

Bij het helpen oversteken van padden kun je volop genieten
van de natuur. Een windstille avond met volle maan, bomen die
druipen van de mist en de bosuil die roept vanuit de Westduinen kan onvergetelijk zijn.
Wil je iets doen voor deze bijzondere dieren, meld je dan aan
als paddenraper bij de Dierenbescherming. Pak de dieren liever
niet met je blote handen op: er heerst een schimmelziekte die
grote aantallen slachtoffers maakt onder amfibieën en ook via
mensen overgedragen kan worden.
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De Japanse (tuin)
sperwer
Adri Remeeus
Wereldwijd komen er tientallen soorten sperwers voor. Eén
daarvan is de Japanse sperwer
die in het noordoosten van Siberië, Korea en Japan broedt.
Maar ook in Wassenaar kennen we sinds kort een sperwer
die het voorvoegsel ‘Japanse’
zou mogen dragen. Dit paartje
sperwers heeft namelijk de
fraaie Japanse Tuin in Clingendael gekozen als broedlocatie.
Waarom nou juist daar?

begrip. Sommige soorten zoals de koolmees en de winterkoning zullen weinig hinder ondervinden van recreatief verkeer, terwijl andere soorten gevoeliger zijn. Roofvogels als de
sperwer vallen in de hoogste schaal van gevoeligheid voor
verstoring.
Zangvogels dulden reuring
Zangvogels die het hele jaar bij ons aanwezig zijn, beginnen al in de winter hun territorium te vestigen. Dat doen ze
met hun zang en inderdaad zingen merels vanaf januari al
volop. Zangvogels die in het voorjaar uit Afrika terugkeren
gaan, zodra ze in een geschikt ogend gebied zijn aangekomen, luidkeels zingen; enerzijds
om een vrouwtje te lokken, anderzijds om aan mannelijke soortgenoten kenbaar te maken dat ze op
hun plek niet welkom zijn.

Roofvogels zoeken rust
Bij roofvogels als de sperwer,
die niet zingen, werkt het mechanisme iets anders. Zij leggen het
accent op een hoge mate van rust
en gaan al in januari op zoek. In
het aan de Japanse Tuin grenzende Sterrenbos broedde al enkele jaren een sperwer. Tijdens de
strenge corona lockdown zal het
daar in januari erg druk geweest
zijn met mensen en honden. Wellicht daarom zal hij gekozen hebben voor de rust van de Japanse
Broedterritorium
Tuin.
Voor de duidelijkheid, het
Daarom heeft de beheerder, in
gaat hier natuurlijk niet om de
overleg met de stadsecoloog, beJapanse sperwer, maar om een
sloten de Japanse Tuin, die op 27
hier inheemse soort. Waarom het
april voor publiek geopend zou
paartje juist in de Japanse tuin
worden, gesloten te houden. In de
is neergestreken is niet helemaal
broedtijd is verstoring van broedJapanse sperwer, Philipp Franz von Siebold
zeker natuurlijk, maar er is wel
via Wikimedia Commons
vogels natuurlijk altijd ongewenst
een vermoedelijke reden aan te
(en wettelijk verboden), maar voor
wijzen: in het begin van de broedroofvogels geldt dat nog stringentijd gaan alle vogels op zoek naar
ter, zeker voor een vrij zeldzame
een eigen broedterritorium, waarsoort als de sperwer.
in ze tijdens het broeden geen
Deze sperwer heeft bovendien
soortgenoten dulden. Die zogenoemde leefgebieden moeten
een ongebruikelijk lage nestelplaats gekozen. Goede kans
dat hij in januari 2023 weer terugkeert naar hoge bomen
aan enkele criteria voldoen. Het moet qua vegetatiestructuur
buiten de tuin. Tenzij er toch weer een lockdown komt, wat
geschikt zijn om te nestelen, er moet voldoende voedsel beniet te hopen is.
schikbaar zijn en er moet rust zijn. Rust is hier een rekbaar

14

Vergroende Pier van
Scheveningen
Tim den Outer
Er wordt gebroed op de bouw van een nieuwe pier in
Scheveningen. Een uitgelezen moment voor de AVN om
te proberen ervoor te zorgen dat het plan zo natuurinclusief mogelijk wordt aangepakt.
Duinkustlandschap
Heel Scheveningen is immers onderdeel van een belangrijk duinkustlandschap dat van Denemarken tot in Frankrijk reikt. Scheveningen Bad
en -Haven zijn sterk versteend, maar er zijn
wel degelijk uitvoerbare mogelijkheden de
pier van Scheveningen te vergroenen. Het
gaat ons hier niet zozeer over een groen dak
of groene muren, dat is, zo in de zee, nagenoeg onmogelijk te onderhouden. Maar
juist aan het einde ervan, onder het laatste
stuk, waar zelfs de kitesurfers niet komen,
moet het mogelijk zijn in samenspraak
met gemeente en ontwikkelaar, met relatief eenvoudige middelen, een klein, maar
levensvatbaar natuurreservaat te creëren.

prachtige biotopen. Immers, er mag en kan niet meer gevist
worden. Je ziet er dan ook een stijging in het aantal rif-habitat vissen. Met een paar simpele ingrepen zou ook tussen de
palen aan het eind van de pier een habitat gemaakt kunnen
worden waar bijzondere dieren zich thuis voelen.
Zeehond in zicht
En misschien lukt het zelfs om zeehonden in het zicht
van de badgasten te laten rusten. Aan het eind van de pier
is het vast mogelijk een biotoop te maken dat vergelijkbaar
is met de havenhoofden. Daar zitten vaak bijzondere dieren,
maar die worden veel verstoord. Ook vogels hebben aan een
paar betonblokken en misschien wat zand genoeg om neer
te strijken en uit te rusten van de lange reis tussen zomeren winterverblijf. Onbereikbaar, maar op zichtafstand kan
bijvoorbeeld ook een plek gemaakt worden voor vogeltellers
met hun verrekijkers en telescopen. Op het dak van de nieuwe vergroende pier kan zich bijzondere kustflora vestigen.
Die heeft niet veel nodig, alleen wat zand. De vereiste omstandigheden zijn er al.

Drieteenmeeuw
Als alles meewerkt is het misschien mogelijk ter plaatse drieteenmeeuwen te laten
broeden. Dat doen ze nog bijna nergens in
Nederland, maar zo vergezocht is dit idee
niet: voor de kust op een olieplatform ter
hoogte van Texel blijkt de meeuw aan een
paar simpele richels voldoende te hebben.
Onderzeereservaat
Tussen de molens van windmolenparken ontstaan, spontaan of met enige hulp,

Drieteenmeeuw. Foto Wim de Koning-Gans

15

Diospyros lotus met vruchten

Hij groeit er in het wild zoals op de foto’s rechts is te zien.
Ze werden eind oktober gemaakt in de buurt van een dorpje in
Texas: ‘Highland villlage’, toen de vruchten rijp waren.
De Amerikaanse naam is American persimmon of gewoon
persimmon. Verder wordt hij ook wel Possum apple of Possum
tree genoemd: de possum, voluit opossum is een in de Verenigde Staten voorkomend buideldier ter grootte van een marter,
dat de vruchten heel lekker schijnt te vinden. Het beweegt zich
heel vaardig in bomen vooral ook door zijn grijpstaart waarmee
hij vaak in stripverhalen wordt afgebeeld.

Diospyros lotus
Lotusboom
Jaap van Loenen
De Diospyros lotus, ofwel lotusboom is een bijzondere boom, die hier sporadisch voorkomt. De wat vrije
vertaling van de wetenschappelijke naam is overigens
godenvrucht, maar om de verwarring groter te maken
wordt hij in Europa meestal dadelpruim genoemd.
De eetbare en smakelijke vruchten zijn hier niet in de
handel. Merkwaardig als je bedenkt dat de meest exotische
vruchten hier wel gewoon te krijgen zijn.
Van heel ver weg zouden de vruchten niet eens hoeven te
komen, want bij onze oosterburen, in Duitsland, wordt de
boom wel voor de vruchten gekweekt. Wellicht vormt de beperkte houdbaarheid een probleem. Ze zijn 1 tot 1,5 cm groot,
kersachtig en smaken zoet. Bij ons overigens is wel de verwante vrucht van de Diospyros kaki te koop.
De boom kun je in sommige tuinen vinden. In het Bomenmuseum Wateringse Veld staat nog een direct verwante

soort, de Amerikaanse ‘Diospyros virginiana’. De lotusboom
zelf staat in de Hortus botanicus van Leiden, sinds 1736. Een
exemplaar werd kortgeleden ook ontdekt in de tuin van de
voormalige Handelsdagschool aan de Waldeck Pyrmontkade. Een goede aanleiding er eens aandacht aan te besteden.
De boom maakt deel uit van de Ebenaceae, een grote familie waartoe veel soorten behoren. Hij is bladverliezend en
winterhard. De bladeren zijn 15 tot 25 cm groot, ovaal, gaafrandig en in een punt eindigend. Ze hebben een glanzende
donkergroene bovenkant en een lichtgroene onderzijde.
Van nature komt hij voor in Zuidoost-Europa en WestAzië. Ook hier zou hij als vruchtboom best kunnen gedijen.

Diospyros virginiana - Persimmon
Dat geldt zeker voor de Amerikaanse soort waarvan de
vruchten veel groter zijn ( 2 tot 6 cm in diameter ).
In tegenstelling tot de Europese lotus bij ons, is de Amerikaanse soort dáár heel bekend. De geschiedenis ervan gaat
terug naar ver voor onze jaartelling.
De boom was toen al bekend bij de oorspronkelijke bewoners van wat nu de zuidoostelijke staten van de Verenigde
Staten zijn. Aan de taal van die bevolking is ook de thans gebruikte naam ontleend die zoveel als ‘droog fruit’ betekent.
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Diospyros vrginiana met vruchten

Diospyros lotus bij de Handelsdagschool

Bijzonder hout
Niet alleen voor de vruchten wordt de boom gekweekt, maar
vooral ook voor het waardevolle hout. Kenmerkend daarvan is
de heel donkerbruine kleur, vaak zwart, van het kernhout, dat
tegen het roomwitte spint prachtig afsteekt. Het is bekend onder de naam ‘ebbenhout’.
Het is fijn van draad, heel hard en zwaar waardoor het voor
bijzondere doeleinden geschikt is. Zo worden er muziekinstrumenten van gemaakt zoals klarinetten. Ook de zwarte toetsen
van piano’s waren oorspronkelijk van ebbenhout. Door de gelijkmatige structuur laat het zich gemakkelijk bewerken en kan er
mooi houtsnijwerk van worden gemaakt.
De boom heeft wel minstens 100 jaar nodig om ‘kaprijp’ te
worden. Dit heeft tot gevolg dat het hout kostbaar is. Ebbenhout
is de enige houtsoort die per gewicht wordt verkocht.
Ook in andere delen van de wereld komt de Diospyros voor als
leverancier van hout. Zo is bijvoorbeeld Ceylon-ebben in de handel bekend. Dat heeft een iets andere structuur met zichtbare
bruine strepen in het donkere kernhout.
Prehistorie.
De geschiedenis van de Diospyros gaat terug tot het Pleistoceen. Dat is de periode tussen de 2,58 miljoen en 11,7 duizend
jaar geleden.
Door de hele Verenigde Staten zijn bij opgravingen fossielen
van de boom gevonden. Je kunt hem daarom met recht een levend fossiel noemen. Bij zulke opgravingen komen er altijd ook
andere wetenswaardigheden aan het licht. Zo blijken er ooit ook
een soort olifanten in de Verenigde Staten te hebben rondgelopen. Geen mammoeten, maar veel meer op de tegenwoordige
olifant lijkende dieren.

Ebbenhout - By OboeCrack - via Wikimedia Commons

Telkens weer blijkt dat wanneer je in de geschiedenis van een
boom duikt je vaak de meest interessante dingen tegenkomt.
Met een variatie op een oud gezegde kun je dus stellen: ‘Ga
tot de bomen en word wijs’.

Diospyros virginiana in het wild
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Madurodam mag
weer uitbreiden
Caroline de Jong
In 2019 werd de uitbreiding van Madurodam vastgelegd in het bestemmingsplan. Daar kwamen bezwaren
tegen, maar die zijn recent allemaal afgewezen door de
Raad van State.
Hoe komt dat ook al weer?
In 1996 breidde Madurodam ook uit. Na zeven jaar polderen kon de hoeveelheid te kappen bos worden beperkt. Door
de creatieve inzet van gasbaten werd namelijk een duurder
plan mogelijk. Een en ander werd vastgelegd in een bestemmingsplan en de Scheveningse Bosjes werden deel van een
Rijksbeschermd stadsgezicht. Twintig jaar later wil Madurodam weer uitbreiden. In de eerste plannen ging dat ten koste
van 4,5 hectare bos. Natuur- en bewonersorganisaties stelden voor in plaats daarvan uit te breiden op het voorplein
en op eigen terrein. Het plan werd bijgesteld, er zal minder
bos verloren gaan en bovendien deed Madurodam een aantal beloftes.
●● Het voorplein zal vergroend worden.
●● Op de nieuwe paviljoens komen groene daken met inheemse struiken en kruiden die een boszoom vormen,

aantrekkelijk voor vogels en vlinders.
●● Aan de kant van het bos komt als afscheiding een ecowal.
●● Bijzondere bomen worden zo veel mogelijk behouden.
●● Als compensatie voor de kap worden er bomen bijgeplant
op het talud van de Koninginnegracht, waar nu al een
boomweide is.
In juli 2017 gaf de gemeenteraad zijn goedkeuring, nadat
Madurodam een convenant had getekend met bewonersorganisaties dat dit de laatste uitbreiding zal zijn.
Bomen behouden
In totaal gaat ‘slechts’ 0,6 hectare van het bos verloren,
tussen twee duinruggen. Dat is aanzienlijk minder dan oorspronkelijk gepland, mede dankzij de inzet van de AVN. Maar
kap kon helaas niet helemaal worden voorkomen. In het stuk
bos dat bij de uitbreiding verloren gaat is door de AVN een
inventarisatie van de bomen gedaan. Daaruit blijkt dat zes
bomen het behouden extra waard zijn. Het gaat om onder
andere meerstammige eiken, beuken en hulst.
Een ecowal, een bijzondere afscheiding
In het bestemmingsplan is ook vastgesteld dat er een
‘ecowal‘ moet komen tussen Madurodam en het overgebleven bos. Het belangrijkste doel ervan is om duidelijk de
grens vast te leggen, waarbinnen Madurodam kan uitbreiden. Madurodam heeft aangegeven dat het niet alle geplande paviljoens tegelijk gaat bouwen. Het gaat elk jaar een
nieuwe attractie maken om na tien jaar opnieuw te beginnen. De ecowal moet voorkomen dat deze zich herhalende
bouwwerkzaamheden steeds weer schade aan en verstoring
in het resterende bos veroorzaken.
De wal moet daarom robuust zijn. Daarnaast moet de ecowal een groene afscherming vormen die de nieuwe gebouwen van Madurodam vanuit het bos aan het oog onttrekt.
De afscheiding zelf moet ook bijdragen aan de biodiversiteit.
Volgens het bestemmingsplan komt de ecowal op drie meter
afstand van het zogenaamde olifantenpad aan de kant van
het huidige Madurodam. De wal moet minimaal 2,5 meter en
maximaal 5 meter hoog zijn. Waar nodig meandert hij om
te behouden bomen heen. Al met al een uitdaging voor Madurodam om een ontwerp te maken dat aan deze uitgangspunten voldoet.
Advies
De AVN heeft over de ecowal op grond van het bestemmingsplan advies geleverd. Daarin staan onder andere bovengenoemde uitgangspunten, voortvloeiend uit het overleg
met alle betrokken natuur- en bewonersorganisaties.
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Te behouden meerstammige beuk en eik in het bos achter Madurodam

Vlnr: bruine beuk aan de Oostduinlaan, linde op de Koekamp, Ginkgo biloba aan de ‘t Hoenstraat

De Adviesraad
Monumentale Bomen
Joost S.H. Gieskes
Wanneer een boom op de (gemeentelijke) lijst van monumentale bomen staat heeft hij een speciale beschermde status. Zo geldt voor het kappen van een monumentale boom een verzwaarde procedure met behandeling
van de aanvraag binnen het college van burgemeester
en wethouders.

te stellen van kandidaten om op de lijst met monumentale
bomen geplaatst te worden en die voor advies voor te leggen
aan het college van B&W.
Voor deze selectie bestaan criteria. Zo moet de boom vitaal
zijn en minimaal 50 jaar oud. De boomsoort, of variëteiten
ervan, moet bekend zijn. Soms vereist dat nader dendrologisch (boomkundig) onderzoek. Daarnaast wordt een boom
beoordeeld op criteria als schoonheid, karakteristieke waarden, zeldzaamheid. Ook moet een boom zich onderscheiden
van andere exemplaren. De bomen in kwestie kunnen zowel
publieke als particuliere bomen zijn.
De Adviesraad verzamelt de waarnemingen per stadsdeel.
Zo zijn onlangs Laak en Loosduinen geschouwd. Binnenkort
is Haagse Hout aan de beurt.
De raad is onafhankelijk en zijn taken zijn vastgelegd in
de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Den Haag.

De Adviesraad Monumentale Bomen, in 1995 ingesteld
door de gemeente Den Haag, bestaat uit maximaal vijf vrijwillige burgers waaronder een vertegenwoordiger van de
AVN en van de landelijke Bomenstichting. De leden hebben
meer dan gemiddelde kennis van bomen. De belangrijkste
taak van de Adviesraad is om op gezette tijden een lijst op

Juttepeer op het Heilige Geesthofje
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Actualiteiten

Kleinste park ter wereld
spoorloos verdwenen

Bomenkap en aanpassing lijn 16
Er wordt al enkele jaren hard gewerkt aan verbetering van
het tramspoor. Hiervoor dienen helaas vaak ook bomen te
verdwijnen dan wel verplaatst te worden. Soms is duidelijk
waarom, maar vaak ligt de reden meer verborgen.
Tram 16 bijvoorbeeld gaat onder andere door de brede
Vondelstraat en het smalle deel van de Laan van Meerdervoort. Waarom worden dan de bomen in de Vondelstraat wel
gekapt en op de Laan van Meerdervoort niet? Desgevraagd
gaf de gemeente Den Haag een kort en duidelijk antwoord:
met de aanpassing van de tramsporen in de Vondelstraat
wordt tevens het gehele leidingen- en rioolnet aangepast en
helaas moeten hiervoor ook de gezonde bomen gekapt worden.

Naast het Binnenhof, aan de Hofweg in Den Haag lag het kleinste
park ter wereld. Dit is plotseling
verdwenen. Niemand weet waar het
is gebleven, maar de kans is groot
dat de werklui, die gestart zijn met
de renovatie van het Binnenhof het
park volledig over het hoofd hebben
gezien en er met hun bulldozers
overheen gereden zijn. Duimen dat
het straks weer terugkomt

Maatregelen voor padelbanen
Berichten van de AVN en andere organisaties over de vele
vogels die tegen de wanden van padelbanen vliegen hebben
effect gehad. Zoals we hadden gemeld is een aantal maatregelen mogelijk om dit te voorkomen. De gemeenteraad heeft
uitgesproken dat padelbanen dergelijke maatregelen moeten treffen. In sommige gemeentes worden padelbanen beschouwd als bouwwerken waardoor een aparte vergunning
nodig is. Dat is in Den Haag nog niet zo.

Groene toekomst voor Den Haag

Vuurwerk in de gemeenteraad
De gemeenteraad heeft onlangs in een motie gevraagd
om een plan van aanpak van illegaal vuurwerk. Vorig jaar
was er een landelijk verbod op consumentenvuurwerk, maar
dat was soms niet echt te merken vanwege het ontbreken
van handhaving. Een voorstel voor een lokaal verbod op het
afsteken van consumentenvuurwerk haalde het niet.

Faunatoren Honderdland
In bedrijventerrein Honderdland langs de A20 is in mei
een tweede faunatoren geplaatst en wel naast het ‘Pootje
van Bram’ in Maasdijk. Er is nog geen groen in de omgeving,
maar dat zou op termijn moeten komen. De toren is vooral
gericht op huismussen en vleermuizen.

Foto: Caroline Boonstra

Te rijke bermen in Kijkduin
De bermen langs de Hoek van Hollandlaan in Kijkduin
bestaan uit kalkrijk duinzand. Ideaal om te werken met
beplanting die aansluit bij de duinecologie. De grond hier
wordt echter opgehoogd met rijke grond, waar ook kleideeltjes in zitten. De vraag is of dit wel in overeenstemming is
met het beleid. Het Nationaal Park Hollandse Duinen vraagt
juist aan tuinbezitters om hun tuin aan te laten sluiten bij
het duingebied.

Op papier past het netjes. Bron: Groenposter gemeente Den Haag

Foto: Eric Wisse

Oevers Haagse Beek
Omdat de Haagse Beek op dit moment heraangelegd
wordt lijkt het of alle natuurlijke oevers verdwijnen. Navraag
bij de stadsecoloog leert dat dit aan één kant, om de houtwallen te behouden, het geval is. Aan de zonkant, waar de
meeste ecologische winst te behalen is, worden de oevers
natuurvriendelijk aangelegd.
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Als voorbereiding op de omgevingsvisie hield de gemeente Den Haag een enquête onder de inwoners over hun visie
op de toekomst van de stad. Uit de resultaten bleek eens te
meer dat bewoners van deze stad houden van groen. 87%
vond dat er meer ruimte moet komen voor ‘groen en natuur
in Den Haag, ook binnen loopafstand van mijn woning’. In
eerdere enquêtes, in Zuidwest, kreeg ‘natuurlijk groen’ ook
de hoogste score.
In de eerste documenten over de in ontwikkeling zijnde
visie kan er wat natuur betreft nog wel een tandje bij. Het
Ambitiedocument ter voorbereiding van de visie wordt binnenkort in de Raadscommissie ruimte besproken. De AVN
vindt dat er de ambitie ‘behoud en versterking van groen en
natuur’ aan moet worden toegevoegd.
Voor groene input blijft opletten nodig. Zo wordt een voorstel van een bewoner voor meer verlichting in parken enthousiast omarmd. En ook de passages over ‘veiligheid en
overzichtelijkheid in de openbare ruimte‘ kunnen averechts
werken op de natuurlijke inrichting daarvan.

Het groen eromheen moet nog komen. Foto: Aad van Uffelen
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Van het bestuur

Contactgegevens
Meeuw gemaakt van plastic zakken
Puroticorico, via Wikimedia Commons

Portefeuillehouders AVN

Extra Algemene ledenvergadering
Zoals al eerder aangekondigd, in de vorige Haagwinde, en
tijdens de afgelopen reguliere Algemene Ledenvergadering
(ALV), zal een extra ALV worden ingelast.
De voorgenomen statutenwijziging is behandeld en aangenomen door de afgelopen ALV, maar bij gebrek aan een
aanwezigheidsquorum (twee derde van het aantal leden) is
deze extra vergadering nodig. Een besluit met een twee derde meerderheid is dan genoeg zonder dat een quorum vereist is.
De voorgestelde wijzigingen zijn noodzakelijk om te kunnen voldoen aan nieuwe wetgeving (de WBTR). Een besluit
tot wijziging van de statuten van de vereniging treedt pas in
werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Dit
zal snel nadat het besluit genomen is gedaan worden.
De ALV zal op maandagavond 20 juni, uitsluitend digitaal,
plaatsvinden om 20.00 uur en zal ongeveer een half uur duren. Bent u niet in staat digitaal deel te nemen, neem contact
met de AVN op. Wij vinden dan samen met u een oplossing.
Agenda:
●● Opening door de voorzitter
●● Statutenwijziging
●● Sluiting
Meld u aan op info@avn.nl met een geldig e-mail adres,
dan sturen wij u de link naar de vergadering per zoom, zodra
die bekend is. De concept notulen van de ALV van 23 april
jongstleden kunt u vinden op avn.nl/jaarstukken.
De concept-statuten zijn op afspraak vooraf in te zien.
Neem contact op met de AVN op info@avn.nl of bel naar 070
- 33 88 100.

Bio-plastic om de Haagwinde
De AVN dacht een mooie oplossing gevonden te hebben
voor de Haagwinde verpakking. Samen met de drukker en
het verzendhuis was afgesproken dat de adressen op een gereserveerde plek op de achterkant gedrukt zouden worden.
Daardoor zou, voor de komende twee nummers, de Haagwinde verpakkingsloos verstuurd worden. Voor de twee nummers aan het eind van het jaar (met eventueel een herinnering erbij voor degenen die nog niet hun contributie hadden
voldaan) en aan het begin (met de acceptgiro) moest nog
een oplossing worden gevonden, dus ideaal was het niet.
Helaas heeft PostNL onlangs de verzendvoorwaarden voor
verpakkingsloos drukwerk gewijzigd. Daardoor viel de Haagwinde daar niet meer onder en moesten wij te elfder ure op
zoek naar een andere oplossing. Vandaar dat deze Haagwinde toch weer is verpakt. Wel is de verpakking bio-plastic. Voor
de productie daarvan wordt in ieder geval geen olie gebruikt.
In principe is het materiaal composteerbaar, maar inmiddels is duidelijk geworden door berichten in de media dat er
in Nederland nog geen composteerinstallaties zijn die het
ook daadwerkelijk kunnen afbreken in de tijd die het verzamelde materiaal in een composthoop doorbrengt. Gooit u de
verpakking daarom niet op de composthoop, ook niet die in
uw tuin, of bij het plastic, maar bij het restafval.

Deze uitgave wordt met een financiële bijdrage gesponsord door Quantes Grafimedia, Rijswijk
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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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Foto: André Smit

Excursie Westduinen
Op 23 juli gaan we op pad in de Westduinen.
Om 10 uur vertrekken we bij de hoek van de Laan van Poot
en de Savornin Lohmanlaan. Haagwinde lezers herinneren zich
wellicht nog de bedreigingen: een hond die een konijn dood
beet, mountainbikers die versperringen op afgesloten illegale
paden weghalen, wandelaars buiten de gemarkeerde paden die
insectenwandjes of hagedisseneieren vertrappen.
Toch is er nog veel moois te zien. De excursie vindt na het
broedseizoen plaats, onder leiding van onze portefeuillehouder
en natuurgids André Smit. Het is een wandeling door mul zand
in de Natte Pan, een gebied dat normaal niet toegankelijk is.
De excursie zal ongeveer anderhalf uur duren. Hij is helaas
niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn.
Meld u snel aan bij excursie@avn.nl, dan weten wij dat u
komt!

Historische zakatlas
van het Haagse Groen
Iedereen is bekend met minimaal één van de grote Haagse groengebieden. Toch zullen de meeste van
onze leden ze niet allemaal in detail kennen. Om uw
kennis op te frissen of gewoon om af en toe in te bladeren op zoek naar iets wat u nog niet weet, is deze
historische atlas onmisbaar in uw boekenkast. Behandelt heden en verleden van 14 groene gebieden in
en om Den Haag.
Te bestellen door overmaking van € 12 op IBAN:
NL06 INGB 0000 7388 58 t.n.v. AVN Den Haag o.v.v.
‘atlas’ en uw naam en adresgegevens.

