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Tijd voor keuzes

Regeren is vooruitzien, zo luidt een bekend gezegde. 
Die vooruitziende blik van de overheid komt meestal 
tot ons in de vorm van visiedocumenten. Ik schreef eer-
der al eens ‘papier is geduldig’. Maar laten we positief 
meedenken, zoals de nieuwe Omgevingswet van ons 
verwacht: ‘participatie’. 

In het algemeen zijn visiedocumenten zonnige stukken. 
Het is de fase van Utopia, waarin alles nog lijkt te kunnen: 
wonen, werken, recreëren, sportvelden, fietspaden, natuur: 
voor alles is ruimte. Maar als je al die ruimteclaims bij el-
kaar optelt klopt de som nooit. Fraaie documenten dus, het 
enige probleem is dat er geen visie in staat. Want visie is 
keuzes maken.

De nieuwe Binckhorst is een deel van de nalatenschap 
van wethouder Marnix Norder, van 2004 tot 2014 verantwoor-

delijk voor de Haagse plannen met hoogbouw en stadsver-
dichting. Je kunt er veel van vinden, maar één ding moet je 
Marnix nageven. Hij had visie en wist van keuzes maken. Een 
haven met achterliggend bedrijventerrein maakte plaats 
voor een nieuwe woonwijk met hoogbouw. 

De vervuilende industrie (in het jargon: HMC, voor Hoge 
Milieu Categorie) zou verdwijnen. Waarheen wist nog nie-
mand, ook niet toen met de uitvoering van de nieuwbouw-
plannen werd gestart. Zelfs nu is dat nog niet duidelijk; de 
provincie is nog druk op zoek naar locaties. 

Waarom zing ik de lofzang op Marnix Norder, destijds be-
paald niet onze vriend? Omdat het nu weer tijd is om keuzes 
te maken, en omdat dat nog niet wordt gedaan. Door hoog-
bouw en stadsverdichting gaat de bevolking van Den Haag 
snel toenemen. Al die nieuwe Hagenaars willen in hun buurt 
een ommetje maken, een stukje hardlopen, de hond uitlaten, 
liefst in het groen. 

Nu is al duidelijk dat dat niet gaat lukken. Eén van de 
laatste gebieden waar nog ruimte is voor sport en recrea-
tie in een groene omgeving is de Vlietzone, de historische 
stadsrand aan de overkant van de Vliet. Er liggen al visiedo-
cumenten. Daarin is voor alles plaats, ook voor al die nieuwe 
Hagenaars. Probleem is alleen dat er in de Vlietzone al van 
alles gebeurt: sport, recreatie in de natuur, wonen, en een 
bedrijventerrein. Maar er komt natuurlijk geen meter Vliet-
zone bij. Tijd voor keuzes dus. Ik denk dat Marnix al lang een 
streep had gezet door dat bedrijventerrein. Kan dat niet naar 
een plaats zonder natuur? Een voormalig kassengebied? En 
moeten we wachten op een locatiekeuze, of kan er nu al wor-
den besloten, zoals destijds bij de Binckhorst? Regeren is 
vooruitzien, en visie is keuzes maken.

Dick Ooms,
Voorzitter

Colofon 
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Waterrijke Vietzone gaat op de schop. Foto Sander Wennekers
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aaneengesloten dicht bos. In deze verwilderde ‘Hollandse jun-
gle’ staan vooral populieren, wilgen en essen, en een mix van es-
doorn, inlandse eik, vlier en hazelaar. In de plaatselijke flora zijn 
ook wilde orchideeën te vinden. Waarnemingen van regelmatige 
bezoekers omvatten onder andere een broedende ijsvogel, een 
havik met jongen, diverse spechten, ransuil, bosuil en houtsnip-
pen. Ook vertoeven er diverse vlinder soorten en vele insecten, 
waaronder de hoornaarzweefvlieg. 

Weg natuur
Twee derde van dit bos zal, nadat eerst een bestaande weg 

een nieuw tracé dwars door dit bos zal krijgen, opgeofferd wor-
den aan de aanleg van de geplande recreatiewoningen. Alleen 
het meest noordwestelijk gelegen ’Leidsche Hoekje’ (anderhalve 
hectare) blijft gespaard.

Het groene gebied buiten het bos, de rest van het plangebied, 
bestaat op dit moment uit ongeveer twintig hectare ligweides 
met groenzones. Deze worden straks omgevormd tot schierei-
landen met recreatiewoningen. Hier zal de schade aan de natuur 
minder zichtbaar zijn, al moeten er nog steeds honderden grote 
bomen weg en is het een foerageergebied voor vleermuizen.

Bezwaren ook vanuit de buurgemeenteraden
Op het ontwerpbestemmingsplan zijn diverse zienswijzen 

-lees bezwaren- ingediend. Zo is er bijvoorbeeld geen Milieu Ef-
fect Rapport (MER) opgesteld. Ook wordt aangedrongen op meer 
maatregelen om natuurwaarden te behouden en te verbeteren. 
De politiek staat ook niet stil overigens. Er zijn verzoeken vanuit 
de gemeenteraden van Voorschoten en Leiden, en vanuit de Pro-
vinciale Staten, om het hele plan te heroverwegen.

Petitie
Ook is er een petitie tegen het plan. Deze had begin augus-

tus ruim 16.000 handtekeningen. Deze betoogt onder meer dat 
het plan niet ten goede komt aan de eigen bevolking van de 
omringende gemeenten. De bewoners wordt een schaars wan-
delgebied afgenomen, dat wordt ingeruild voor luxe verblijfsac-
commodatie voor recreanten van buiten. Het is echter de vraag 
wat deze nog kan opleveren, want formeel is dit plan al in 2010 
definitief goedgekeurd. 

Kansen
Kansrijker is wellicht om voorstellen te doen om het plan zo-

danig bij te stellen dat de meest waardevolle natuur behouden 
blijft en er een groen wandelgebied overblijft. 

Eerste prioriteit moet dan zijn om het hele bosperceel van 
4,5 hectare in de Noordwesthoek te sparen en de weg dus niet 
hier dwars doorheen te verleggen. Met goed beheer en eventueel 

Ten zuiden van Leiden, tussen de Vliet en de A4 liggen 
van oudsher polders. Deze maakten deel uit van het 
buitengebied van het dorp Stompwijk, nu onderdeel 
van gemeente Leidschendam-Voorburg. 

Vanaf 1968 heeft in dit voormalig weidegebied, ten noor-
den van de Kniplaan, grootschalige zandwinning plaatsge-
vonden. Uiteindelijk ontstonden hier een grote recreatieplas 
met horeca, jachthavens, stranden en uitgestrekte groen-
zones. Ook werd zich de Meeslouwerplas met omringende 
nieuwe natuur aangelegd. Samen vormen zij recreatiegebied 
Vlietland (300 hectare). Ten zuiden van de Kniplaan bevin-
den zich Vogelplas Starrevaart en de Leidschendammerhout. 
Noordwaarts zet de groene strook van Vlietland zich verder 
voort. Vlietland is daardoor onderdeel van een ecologische 
verbindingszone. 

Het gebied is eigendom van de provincie Zuid-Holland, 
terwijl Staatsbosbeheer het groenbeheer uitvoert. De exploi-
tatierechten van het plangebied berusten bij Recreatie Cen-
trum Vlietland. 

Ontwikkelingen in 2010
Een artikel in de Haagwinde van oktober 2010, getiteld 

‘Verstedelijking rukt op in Vlietland’ beschrijft het toen defi-
nitief goedgekeurde plan voor de bouw van meer dan twee-

honderd recreatiewoningen, diverse horecagelegenheden en 
andere voorzieningen in het groene gebied ten noorden van 
de recreatieplas Vlietland. Het artikel is digitaal beschikbaar 
op de avn.nl website. Zoals veel projecten is ook dit door de 
recessie van de jaren tien in winterslaap gegaan. Onlangs 
zijn de plannen in een iets andere vorm weer gepresenteerd. 

Maar in de afgelopen twaalf jaar is de biodiversiteits-
crisis verergerd. Er is in ieder geval veel duidelijk geworden 
over de omvang en diepte daarvan. Mede door de daaropvol-
gende coronacrisis is ook de noodzaak zichtbaar geworden 
van natuur en groen wandelgebied dichtbij verstedelijkte 
woonwijken. Voor Vlietland-Noord zijn dit Leidschendam, 
Voorschoten en Leiden, Alle aanleiding om nog eens goed 
naar de plannen te kijken.

Bijgesteld plan
Inmiddels is een bijgesteld plan ontwikkeld zonder ap-

partementen en met minder horeca, maar met wel 222 
grondgebonden recreatiewoningen, onder de naam ‘Dutch 
Lake Residence’. Hiervoor moet nog steeds een groenzone 
van ongeveer 22 hectare volledig op de schop. 

Om deze aanpassingen mogelijk te maken is nu een ont-
werpbestemmingsplan ‘Doorontwikkeling Vlietland Noord‘ 
in behandeling. 

De natuur in het plangebied
De Noordwesthoek (4,5 hectare) van het plangebied is 

Verstedelijking 
Vlietland-Noord

Sander Wennekers

Natuurrijke waterplas met wandelpaden erlangs

een opknapbeurt kan de natuur hier gedijen. Wellicht kan er een 
kronkelend natuurpad doorheen aangelegd worden. Ook is er 
plaats voor natuureducatie.

Daarnaast blijft genoeg halfopen gebied over waarin zowel 
wandelpaden voor dagrecreanten als de beoogde recreatiewo-
ningen in een groene omgeving kunnen worden ingepast. Om 
dit alles mogelijk te maken moet wel eerst beter naar de na-
tuur ter plaatse gekeken worden. Nu is er slechts een quickscan 
van beschermde planten- en dierensoorten, met een eendaags 
veldonderzoek. Ook heeft het college van B&W op grond van een 
aanmeldnotitie besloten dat een MER-beoordeling niet nodig is. 

Als de natuur beleidsmakers echt aan het hart gaat, zoals bij 
voortduring door hen wordt betoogd, dan moet nu eerst uitge-
breider flora- en faunaonderzoek gedaan worden, over meerdere 
perioden, liefst verspreid over het jaar en te zijner tijd ook een 
Bomen Effect Analyse (BEA). Dan weten we echt wat de feiten 
zijn en kunnen er afgewogen beslissingen genomen worden. 

Honderden recreatiewoningen, bron: dutchlakeresidence.nl Een heerlijk rommelbos is heel waardevol voor de natuur
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later gaat de deur weer open en er gaat een klant naar binnen. 
Op dat moment loopt de meeuw snel naar buiten met in zijn 
snavel een zak chips die hij gelijk gaat bewerken. 

Een sterfgeval
Een andere observatie: In de winter, in de polders ten noorden 

van Den Haag vlogen twee grote zilverreigers rond, een derde 
volgde spoedig. Het gedrag leek op een soort stervensbegelei-
ding van de drie reigers. Vlakbij was een vierde reiger die nog 
amper kon staan en wellicht al stervende was. De volgende och-
tend lag die grote zilverreiger dood in het veld. De andere ston-
den een stuk verderop en hadden geen interesse meer. Dit soort 
stervensbegeleiding is heel bekend bij olifantenfamilies. 

Voldoende voorraad
Zoogdieren en vooral ook vogels kunnen opportunistisch en 

collectief gedrag vertonen in tijden van voedselovervloed. Een 
piek in de veldmuizenstand zorgt voor goede (en grotere) broed-
sels bij muizeneters als buizerd en torenvalk. In een muizenrijke 
herfst komen er meer velduilen op bezoek. Het doet denken aan 
de gretigheid waarmee mensen zich storten op iets dat tijdelijk 
ruim voorradig is en liefst gratis. Misschien was de titel ‘Mensen 
zijn soms net vogels’ beter geweest.Het duitstalige ‘Handbuch der Vögel Mittel-Europas’ is 

een veertiendelig voortreffelijk naslagwerk, onder andere 
over het gedrag van vogels. Eén van de getekende illustraties 
komt één op één overeen met deze observatie. 

Het bijschrift bij die tekening luidt, vertaald: ‘Zonnebad-
houding van de volwassen vogel’. En dat is precies wat hier 
te zien is, waarbij ik aanteken dat Bas, als hij de slotscène 
had willen zien, lang had kunnen wachten; een reiger kan 
dat zonnen, mits hij niet wordt gestoord, zeker een uur vol-
houden. Hij richt zijn rug zo mogelijk naar de wind, en front 
en ondervleugels ontvangen maximaal zonlicht. Een slotscè-
ne als zodanig is er niet; na afloop vliegt hij gewoon weg of 
gaat op zoek naar voedsel.

Zelfherkenning
Zonnen is dus niet alleen kenmerkend menselijk gedrag, 

ook vogels blijken het te doen en wij, als mensen, plakken er 
dan het label van zelfherkenning op.

Er zijn veel andere voorbeelden van menselijk overko-
mend gedrag uit de natuur.

Spelende eksters
Observatie: er lag een flink pak sneeuw in een parkje met 

een golvend gazon. Op enig moment landen twee eksters op 
de top van een glooiing en beginnen in de sneeuw te pikken. 

Plotseling werpt een van de eksters zich op de rug en laat zich 
van de glooiing van ongeveer anderhalve meter afglijden. De 
tweede doet het trucje spoedig daarna, alsof hij het nadoet. Dat 
herhaalde zich enkele keren.

Kraaiachtigen, die sowieso over een behoorlijke mate van 
intelligentie beschikken, kunnen leren gebruik te maken van 
menselijke verworvenheden. Zo zijn er foto’s en filmpjes ver-
schenen van kauwtjes die een methode hebben gevonden een 
noot te kraken: kauwen hebben geen notie van de functie van 
een auto, maar sommige hebben wel door dat er plekken zijn 
waar deze regelmatig even stoppen, zoals bij een stoplicht. Ze 
leggen snel een of twee noten of ander hard eten neer en kunnen 
daarna de gekraakte noot van de grond pikken.

Meer slimme voedselvergaring
De zilvermeeuw is typisch een voorbeeld van een vogel die 

handig gebruik weet te maken van menselijk gedrag of onop-
lettendheid. Iedereen kent wel de ‘patatmeeuw’ die op het Plein 
soms landt op het bord van een lunchklant om er vervolgens 
vandoor te gaan met de burger of de zalmfilet. 

Maar er is een filmpje dat een mooi voorbeeld geeft van ‘ge-
bruik maken van de mens en zijn techniek’. Een zilvermeeuw 
loopt wat heen en weer op een trottoir voor de automatische 
deur van een supermarkt. Er wil een klant naar buiten, de deur 
gaat open en de meeuw loopt doelgericht naar binnen. Niet veel 

Vogels zijn soms net mensen

Vogelverhalen

De foto rechts van een blauwe reiger is al een tijd ge-
leden geschoten. De vogel stond bij de singel langs de 
Mient stokstijf stil met de vleugels in een soort schotel 
voor zich. Hij bleef zeker een kwartier constant in deze 
houding. Door gebrek aan tijd heb ik de slotscene niet 
gezien. Wat doet hij en waarom?

Adri Remeeus

Blauwe reiger in de ‘zonnebadhouding‘. Foto Bas Steenks

Vraag van Bas Steenks

Spelende eksters - Jaap Lemstra
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Windbelasting op 
bomen

Op 18 februari 2022 raasde een zware storm over Ne-
derland. Sinds een paar jaar krijgen deze stormen een 
naam. De storm van februari werd Eunice. De wind-
kracht bereikte 11 op de schaal van Beaufort. Indivi-
duele windstoten gingen tot ruim windkracht 12 met 
windsnelheden van 117 kilometer per uur en meer: or-
kaankracht! Op de Noordzee waren de krachten zelfs 
dermate groot dat grote hoeveelheden sediment wer-
den verplaatst.

Naast gebouwen en verkeer kregen bomen het zwaar te 
verduren. Op ogenschijnlijk willekeurige plaatsen stortten 
bomen met kluit en al neer. Van andere bomen brak de stam 
als een luciferhoutje doormidden.

In zo’n geval worden al gauw verklaringen gegeven, zoals 
doorweekte grond, een toch al zwakke boom, een slecht wor-
telpakket, of gewoon niet goed aangeplant. 

Stabiliteit van bomen
Gelukkig blijven de meeste bomen stevig staan. Hoe 

komt dat dan? Om die vraag te beantwoorden heeft de we-
tenschapper dr. Ken James ( Australië) een uitvoerige studie 
gemaakt van het dynamisch gedrag van bomen in wind. Hij 
heeft daarnaast gewerkt aan de ontwikkeling van meetme-
thoden om de stabiliteit van bomen te bepalen. Het is een 
zeer complex onderwerp, temeer omdat er zoveel verschil-
lende bomen en weersomstandigheden zijn. 

Gedrag van bomen in wind
Een boom is een levend wezen en zal zich om te kunnen 

overleven tegen windkrachten van buiten moeten teweer-
stellen. Bij harde wind verandert de vorm van de boom en de 
bladeren aanzienlijk om de luchtweerstand zo klein moge-
lijk te maken. Dat wordt uitgedrukt in de cw-waarde (weer-
standscoëfficient). Die waarde is dynamisch en verschilt per 
individuele boom. Het is tot op heden niet mogelijk gebleken 
die waarde met een formule ook maar bij benadering te be-
rekenen. Ook met windtunnelproeven is men weinig dichter-
bij een werkbaar rekenmodel gekomen. Eén van de weinige 
algemene conclusies die te trekken zijn is dat bij jonge bo-
men de winddruk groter is dan bij volwassen exemplaren, 
doordat ze een groter blad hebben.

Takken
Er gebeurt nog iets anders bij wind op bomen, namelijk de 

bijdrage van de takken. Takken spelen een grote rol bij het ver-
minderen van de windbelasting op een boom. Takken bewegen 
in de wind, waardoor de belasting gedempt wordt. Niet alle tak-
ken bewegen op hetzelfde moment dezelfde kant op: sommige 
takken buigen mee met de wind, andere waaien juist in tegen-
gestelde richting als reactie op een voorgaande windvlaag. De 
takken van een boom waaien zo gelijktijdig in veel richtingen, 
daarmee de winddruk dempend. De windenergie wordt door dit 
samenspel van krachten afgevoerd, en de boom blijft stabiel. 
Zelfs zeer harde wind weten de meeste bomen zo te weerstaan.

Fascinerend schouwspel
Het is fascinerend om dit spel van krachten te zien op een vi-

deo. Het mooiste is dit bij vrijstaand opgegroeide bomen, omdat 
de boom met zijn takkenstelsel zich ongestoord heeft kunnen 
ontwikkelen. Dit in tegenstelling tot dicht opeen geplante bo-
men of bomen in bossen die daardoor kleinere kronen hebben 
en een kleiner aantal volwassen takken. 

Slechts sommige bomen breken af
Overigens gaan bij enorme windvlagen deze wetmatigheden 

niet meer op. Takken kunnen dan tegelijk allemaal dezelfde 
kant op bewegen. Dan is er geen dempend effect meer. 

Bij de meeste bomen komen, als ze sneuvelen de wortels 
uit de grond en blijft de stam heel. Maar omdat de krachten in 
één richting bij harde windstoten extreem kunnen zijn zullen 
bomen soms niet omvallen maar spontaan breken, zoals ook 

Joost S.H. Gieskes

Wind effects on trees. Albert-Ludwigs University of Freiburg

Als een luciferhoutje. Foto Bas Steenks

Bij zeer zware windstoten waait alles dezelfde kant op. Collectie Joost Gieskes

tijdens Eunice het geval was. Juist 
de zware windstoten zijn niet te 
voorspellen in windkracht, in rich-
ting, en op welke plaats! Dat ver-
klaart ook dat niet te voorspellen 
is welke boom waar zal sneuvelen.

Er zijn meer factoren aan te wij-
zen die van invloed zijn op de sta-
biliteit van een boom, zoals de ver-
houding hoogte tegenover dikte 
(bdh), het gewicht van een boom 
en de natuurlijke zwaaifrequentie. 
Zo zijn, tegen de verwachting in, 
Italiaanse populieren heel stabiel 
gebleken. Ken James vermoedt 
ook dat het dempingsproces door 
het snoeien van takken wordt ver-
stoord. Dat zou kunnen betekenen 
dat gesnoeide bomen meer last 

hebben van harde wind en eerder sneuvelen.

Vanzelfsprekend moet elke boom met de grootste zorg en 
met de juiste voorbereiding worden aangeplant, in de goede 
grondsoort, met veel ruimte voor het ontwikkelen van het wor-
telpakket. Ook de nazorg moet niet worden vergeten! Alleen dan 
zal de boom in de toekomst stabiel staan en oud kunnen wor-
den. Ook in de stedelijke omgeving gelden dezelfde voorwaar-
den. Beter minder bomen die groot en oud kunnen worden dan 
veel bomen dicht opeen die op termijn gaan zieltogen.

Gelukkig zijn de boomdeskundigen, mensen die verstand 
hebben van bomen, zich steeds meer gaan realiseren dat een 
boom, populair gezegd, ondergronds even groot is als daarbo-
ven.
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Cotoneaster
Dwergmispel

Er is de laatste tijd nogal wat ophef over het verstenen 
van tuinen. Niet alleen natuurliefhebbers en -kenners 
vinden dat geen goed idee, inmiddels is genoegzaam 
bekend dat het verstenen ook voor de stad zelf slecht 
is vanwege de slechtere waterafvoer.

Natuur en milieu zijn kwetsbaar en daar moet uiterst 
voorzichtig mee worden omgegaan. Elke verandering die wij 

daarin teweegbrengen heeft gevolgen. Zo werd enige jaren 
geleden ineens veel struikgewas uit de Haagse plantsoenen 
verwijderd. Dat gold ook voor het talud van de Koningin Em-
makade. Het directe gevolg is dat er geen broedende kool-
mezen meer in vogelhuisjes in de buurt zijn. Geen struiken, 
geen insecten, geen vogels.

Verdwenen struiken
Bij de verdwenen struiken zijn mooie en ook vrij zeldzame 

soorten. Een bijzondere is de Cotoneaster of dwergmispel. 
Bijzonder, want hij werd opgenomen in het bekende boek: 
‘Inheemse bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen’ 
terwijl hij hier niet oorspronkelijk thuis hoort. Een voorbeeld 
van een voormalige exoot die tot inheemse soort verheven 
wordt. Niet iedereen is het hier helemaal mee eens: drie soor-
ten staan wel weer op een lijst van in de gaten te houden 
exoten, omdat ze zich te makkelijk in kwetsbare gebieden 
als de duinen verspreiden. 

Een tijdlang werd de struik vaak toegepast als heg ter 
afscheiding en ook wel als decoratieve tuinplant. De laatste 
jaren is hij echter in onbruik geraakt. 

Jaap van Loenen

Appelvormige vruchten van tien tot twaalf millimeter

Cotoneaster
Het geslacht Cotoneaster maakt deel uit van de familie 

Rosaceae, een grote familie waartoe o.a. de appel, de kers, maar 
ook de lijsterbes behoren. Het geslacht bestaat uit zo’n 90 soor-
ten. Meestal hebben die de struikvorm maar een enkele keer 
kan er wel eens een uitgroeien tot een boom van tot wel vijftien 
meter. 

Er zijn bladverliezende, maar ook wintergroene soorten bij. 
Het verspreidingsgebied omvat de gematigde streken van Eu-
ropa, Noord-Afrika en Azië, met als belangrijkste de Himalaya 
en Zuidwest-China. Bij ons is overigens alleen de struikvorm 
aanwezig.

Eigenschappen
De blaadjes zitten verspreid aan de twijgen. Ze zijn enkelvou-

dig, hebben een gladde rand, een kort steeltje en zijn voorzien 
van kleine steunblaadjes. In tegenstelling tot de verwante vuur-
doorn (Pyracantha) heeft de Cotoneaster geen doorns. Vrijwel 
alle plantdelen zijn overigens een beetje giftig; met name ook 
de appelvormige vruchtjes. De bloempjes staan solitair of in 
groepjes bij elkaar. Soms vormen ze schermen. Van de vijf kelk-

blaadjes zijn altijd nog restanten terug te vinden op de vrucht. 
De bloemblaadjes verschillen per soort nogal van kleur. Ze zijn 
soms wit, ook wel crème, violet, roze of rood. 

De plant is tweeslachtig. Opvallend is het grote aantal meel-
draden, tien tot twintig. Een enkele keer zelfs tweeëntwintig. De 
bloem heeft een of twee, soms echter ook wel vijf vruchtbegin-
sels. De vijf tot twaalf millimeter grote, appelvormige vruchten 
zijn rood tot roodbruin, soms ook oranje tot zwart. Ze bevatten 
één zaadje. Voor de verspreiding daarvan zorgen vogels, voor wie 
de vruchten kennelijk niet giftig zijn.

 
Toepassing

De Cotoneaster stelt weinig eisen aan de bodem en kan zelfs 
wel wat schaduw hebben. Dat maakt hem goed bruikbaar als 
sierplant in plantsoenen en tuinen, zelfs wel als straatbeplan-
ting. 

Of, om dicht bij huis te blijven, de struiken zouden prima 
geschikt zijn voor de taluds van de Koningin Emmakade en de 
Waldeck Pyrmontkade.

Wellicht komen de broedende vogels dan weer terug.

Tweeslachtige bloemen, bron: Wouter Hagens, via Wikimedia commons
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Vogels, vlinders, reeën, orchideeën, etcetera. We 
tellen wat af in de natuur. Dat wordt mogelijk ge-
maakt en deels ook gestimuleerd door websites als 
‘waarneming.nl’ en ‘telmee.nl’. Zeker is dat tellen je 
een plezierige dag in de natuur bezorgt, of in je eigen 
tuin. Maar heeft al dat tellen wel nut? Dat nut lijkt er 
beslist te zijn, maar er zijn ook beperkingen aan.

Vogels
Waar voor- en nadelen goed te zien zijn is bij het tellen 

van vogels in de broedtijd.
Het pure tellen van vogels heeft wel degelijk zin. Maar voor 

een terreinbeheerder die zo’n telling wil gebruiken is het dan 
wel van belang dat de tellers een lange adem hebben. Een 
beheerder wil meestal graag weten hoe de getalsmatige 
ontwikkeling is van broedsoorten. Alle soorten hebben wat 
dat betreft goede en slechte jaren. Na een strenge winter zul-
len er tijdelijk minder winterkoningen en mezen zijn. In een 
warm en nat voorjaar, met meer aanbod van insecten, kun-
nen zich wellicht meer insecteneters succesvol vestigen. Om 

Zin en onzin van 
natuurtellingen

een echte trend te kunnen berekenen wordt in het algemeen 
een onafgebroken reeks van tenminste acht jaar aangehou-
den als minimum. 

Oorzaken niet zomaar uit de getallen te zien
Sommige soorten zullen, met ups en downs, gemiddeld 

een toename laten zien, terwijl andere structureel achteruit-
gaan in aantal. Dat zijn mooie gegevens, die goed inzichte-
lijk zijn te maken in vaak prachtige grafieken, maar het zegt 
in de meeste gevallen niets of bijna niets over de mogelijke 
oorzaken van achteruitgang van een soort. Die kunnen im-
mers heel divers zijn:

 ● predatie
 ● afnemend insectenaanbod
 ● te weinig uitvliegende jongen
 ● problemen in de overwinteringsgebieden: te nat, te droog 

of landschapsvernietiging
 ● verschuiving, uitbreiding of -inkrimping van leefgebieden 

De exacte oorzaken nagaan vraagt dan diepteonderzoek 
door specialisten, maar zo’n onderzoek kan nooit goed van 
de grond komen als het basismateriaal, de resultaten van 
de inspanningen van tellers, incompleet is. Dat basismate-
riaal wordt landelijk vastgelegd, onder andere in kloeke en 
fraai vormgegeven vogelatlassen. De meest recente dateert 
uit 2018. Die atlas is een waar monnikenwerk geweest van de 
‘samenwerkende organisaties vogelonderzoek Nederland’ 
(Sovon), die het telwerk door vrijwilligers coördineert, bege-
leidt en monitoringinstructies afgeeft.

Tellen alleen is niet genoeg
Iedereen die in mei door de duinen wandelt of fietst zal 

een koor aan nachtegalen horen. Maar gaat u eens naar de 
Utrechtse Heuvelrug of de Veluwe, daar is amper nog een 
nachtegaal te horen. In het oosten en zuiden van ons land 
is de stand met zo’n tachtig procent afgenomen. Waar in 
1960 tien procent van de nachtegalen in de duinen woonde 
was dit rond de eeuwwisseling al ruim meer dan de helft. Er 
rust dus een grote verantwoordelijkheid op de schouders 
van de duinbeheerders! Daarom vindt inmiddels in Meijen-
del gericht onderzoek plaats: wat maakt het duingebied zo 
aantrekkelijk voor deze soort? Is dat meer dan alleen maar 
het dichte struikgewas? Ook wordt met ringenonderzoek na-
gegaan hoeveel jongen er jaarlijks uit het ei komen en hoe-
veel daarvan overleven. Daarnaast wordt onderzocht hoe de 
soort precies van het terrein gebruik maakt. Deze informatie 
is naast de tellingen voor beheerders belangrijk om een in-
zicht te krijgen in de beheermaatregelen die eventueel effect 
kunnen hebben.

Scheveningse Bosjes
Een voorbeeld van het belang van tellen (soorten, aantallen 

en verspreiding) zijn de Scheveningse Bosjes. Enkele jaren 
geleden waren er plannen om dit gebied meer recreatief in te 
richten, met brede lanen, een meer open structuur, speelgele-
genheden en dergelijke. Dat was voor de AVN aanleiding om een 
zogenaamde ‘nulmeting’ te laten uitvoeren naar de vogelstand. 
Dat gebeurde in 2017. Er werden veertig verschillende vogelsoor-
ten waargenomen. Zangvogels hebben alle een eigen territori-
um, ook wel zangpost genaamd. Daarvan werden er in totaal 
529 waargenomen. Op basis van deze gegevens werden in een 
rapport aanbevelingen gedaan om, waar nodig en mogelijk, de 
leefomstandigheden voor vogels te verbeteren. Een aantal van 
deze aanbevelingen hebben hun weg gevonden in het beheer-
plan voor de Bosjes. Zo zijn er boszomen gemaakt. Dat zijn gelei-
delijke overgangen van kruid- en struiklaag naar volwassen bos. 
Veel vogelsoorten mijden namelijk harde overgangen.

Een volgende inventarisatie zou zichtbaar kunnen maken 
welke invloed de beheermaatregelen hebben gehad op de vo-
gelstand.

Beheeradviezen
Zowel de Vogelbescherming, Sovon als de Vlinderstichting 

kunnen, met gebruikmaking van door tellers verzamelde ge-

Adri Remeeus

Vogelspotter op de Zandmotor. Foto Smiley.toerist via Wikimedia Commons

Nachtegaal - Luscinia megarhynchos. Foto Bernard Dupont via Wikimedia Commons

gevens, aan overheden gericht adviezen geven over het beheer. 
Denk hierbij aan de ontwikkeling van maaimethoden , die re-
kening houden met de, in tijd uiteenlopende, aanwezigheid van 
rupsen en vlinders.

Wat is het nut van de vele tellingen
Vaak worden alle telinspanningen, op vrijwillige basis en 

door niet altijd even vakkundig publiek, gebagatelliseerd. Dat 
gaat echter voorbij aan het feit dat de resultaten van jarenlange 
systematische tellingen de basis vormen waarop (soort)gericht 
onderzoek kan plaatsvinden. 

Samengevat
Natuurtellingen vormen een goede basis van beheer en beleid 

mits ze systematisch worden uitgevoerd. Trends in aantallen 
kunnen alleen worden gezien na een periode van minimaal acht 
jaar (bij jaarlijkse tellingen). Wat meestal niet kan is met tellin-
gen de oorzaken van trends in aantallen vaststellen. Daarvoor 
moet ander, doelgericht, onderzoek plaatsvinden. Wel kunnen 
op basis van tellingen vaak beheeradviezen worden gegeven.

Het belang van structureel tellen (de basis blijven voeden) is 
duidelijk, dus: tel mee!

1312



Exoten, uitroeien of 
laten staan?

Exoten zijn planten of dieren die van oorsprong niet 
in Nederland voorkomen en er niet door klimaatveran-
dering op eigen houtje zijn gekomen. Sommige zijn in-
middels ingeburgerd, lang geleden meegenomen door 
de Romeinen, zoals de wijngaardslak en de pastinaak. 
Of meer recent, zoals teunisbloemen. Die exoten van 
weleer zijn hier verder geëvolueerd en alweer anders 
dan die in het land van oorsprong. Vele daarvan worden 
inmiddels beschouwd als onderdeel van de Nederlandse 
flora.

Gewenst of ongewenst?
Sommige soorten zijn per ongeluk meegereisd: het be-

zemkruiskruid met wol, de tijgermug met lucky bamboo en 
Amerikaanse grassoorten met tanks uit de VS in de Tweede 
Wereldoorlog. Veel exoten zijn meegenomen door ontdek-
kingsreizigers en plantenzoekers. Onze tuinen staan er vol 
van: hosta’s uit Japan, hortensia’s en vlinderstruiken uit 
China, rododendrons uit de Himalaya, krentenboompjes uit 
Amerika. Veel bloemen van deze nieuwelingen zijn aantrek-
kelijk voor bijen en vlinders, en de bessen van sommige exo-
ten zijn voedsel voor vogels. 

Er zijn in Nederland maar weinig inheemse boomsoorten, 
en daarvan lijden er twee, iepen en essen, ook nog aan ziek-
ten. Dus lijken exotische bomen welkom voor de diversiteit 
en voor het vastleggen van het broeikasgas CO2.

Toch zijn ecologen daarover niet enthousiast. De bloe-
men kunnen aantrekkelijk zijn voor generalisten onder de 
bijen en vlinders. Maar veel bijzondere en bedreigde soorten 
insecten zijn juist afhankelijk van inheemse soorten plan-

ten. Zo is het gentiaanblauwtje afhankelijk van de steeds 
zeldzamer wordende klokjesgentiaan. Op inheemse eiken 
zitten vijfendertig keer zoveel soorten insecten als op Ame-
rikaanse eiken, waar maar twaalf verschillende soorten op 
voorkomen. De Haagse stadsecologen hebben daarom een 
voorkeur voor aanplant van inheemse bomen en struiken, 
of anders soorten die van nature dicht in de buurt van Ne-
derland voorkomen. In Den Haag is door de stadsecologen 
een lijst van soorten opgesteld waarvan ze verwachten, op 
grond van hun oorsprong, dat die voor inheemse insecten 
aantrekkelijk zijn.

Invasieve exoten bestrijden, maar hoe?
Exoten die een gevaar vormen voor onze gezondheid of 

veiligheid of die inheemse soorten verdringen worden ac-
tief bestreden. De tijgermug brengt ziekten over, de reuzen-
berenklauw veroorzaakt blaren en muskusratten ondermij-
nen onze dijken. Sommige planten vormen een probleem 
omdat ze gaan woekeren. Hun natuurlijke vijanden, bijvoor-
beeld insecten, zijn niet meegekomen uit het land van oor-
sprong. De Europese Unie heeft een lijst van invasieve exo-
ten met daarop opvallend veel soorten waterplanten. Maar 
er staat ook de Japanse duizendknoop op, die zich in Den 
Haag en omgeving enorm heeft verbreid. Daarom wordt in 
Wageningen onderzoek gedaan naar de introductie van een 
natuurlijke vijand, een Japanse bladvlo. 

Na eerdere pogingen met onder andere stoom doet de ge-
meente Den Haag op dit moment een proef met een nieuwe 
methode die de intrigerende naam ‘bodemreset’ heeft. Laten 
we hopen dat deze meer oplevert.

 
Gelukkig gaan niet alle exoten woekeren, en passen in-

heemse insecten zich aan. Zo zijn er nu al weer meer soorten 
insecten aangetroffen op de Amerikaanse vogelkers, maar 
dat heeft wel 400 jaar geduurd. Dus het blijft belangrijk om 
invasieve exoten zo veel mogelijk te bestrijden! En er vooral 
voor te zorgen dat ze niet in de natuur terecht komen. 

Caroline de Jong

Vogels in de Nieuwe 
Driemanspolder

Sinds de fotoreportage van meer dan een jaar geleden in 
de Haagwinde heeft de Nieuwe Driemanspolder (N3MP) 
zich razendsnel verder ontwikkeld. Door het natuurlijk 
inrichten van de polder met een grote waterberging, 
gelegen tussen Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg 
is een vogelgebied van formaat ontstaan. Het gebied is 
een prachtig landschapspark geworden, mede dankzij 
het uitstekende ontwerp. Behalve door vogels wordt 
de polder druk bezocht door wandelaars met of zonder 
hond, sporters en natuurlijk vogelaars. 

Na de openstelling van de Nieuwe Driemanspolder in 
2020 bleek het gebied al snel ideaal voor vogels gezien de 
grote rijkdom in soorten en aantallen van broed- en trekvo-
gels en van wintergasten. Behalve enthousiasme over zoveel 
vogels bleken er al snel ook knelpunten te ontstaan tussen 
de belangen van de natuur en die van de recreatie. Daarom 
is vanuit de Vogel- en NatuurVereniging Zoetermeer (VNVZ) 
en de AVN een werkgroep gevormd om het natuurbelang van 
de polder te ondersteunen. 

Recreatie en natuur
De verstorende invloed van recreatie op vogels wordt 

vooral veroorzaakt door bezoekers die niet op de paden blij-
ven, door loslopende honden en door watersporters op de 
plassen. Het ontbreekt in het gebied aan informatie voor 
bezoekers over gewenst en ongewenst gedrag. De aange-
brachte zonering van recreatie en natuur verdient het ook 
om onder de aandacht van het publiek gebracht te worden. 
De werkgroep heeft inmiddels in een brief aan de gemeente 
Zoetermeer gevraagd om hier iets aan te verbeteren. 

Vogelaars kunnen ook verstoren
Helaas gaan ook sommige vogelaars van de paden af om 

dicht bij de vogels dat ene plaatje te schieten. Ook dat leidt 
tot onnodige verstoring van voedselzoekende en rustende 
vogels. Soms lopen vogelaars zelfs bewust of onbewust tus-
sen nesten en jongen. Dit voorjaar heeft de gemeente Zoe-
termeer op verzoek hekken geplaatst om de broedplaatsen 
van kleine plevieren en kluten beter te beschermen. Dat lijkt 
goed te hebben geholpen. Er waren borden op de hekken ge-
plaatst. Daarmee is het een goed voorbeeld van het belang 
van informatieverstrekking.

Recreatie op water
Jammer genoeg voor de vogels is ook recreatie op het wa-

ter toegestaan. Dat heeft een negatief effect op vogels die 
er neer willen strijken. Ook hierover heeft de werkgroep dui-
delijkheid gevraagd. Waar zijn windsurfers en kano’s wel en 
waar niet toegestaan. Behalve de zonering van recreatie en 
natuur is voor de vogelstand van belang te weten hoe het 
gebied beheerd wordt. Worden meer bomen geplant of juist 
niet en wat is het maaibeleid. 

Participatie
Dit voorjaar vonden twee bijeenkomsten plaats van het 

‘gebruikersoverleg N3MP’ in oprichting. Dit overleg is een 
initiatief van de overheden die een belang hebben in het ge-
bied, waaronder de gemeente Zoetermeer. Ook de werkgroep 
N3MP heeft namens de VNVZ en de AVN aan deze bijeenkom-
sten deelgenomen. Uiteraard benadrukken wij het belang 
van de natuur. Bij de eerste bijeenkomst bleek al hoeveel an-
dere activiteiten een claim leggen op de polder: hardlopers, 
wandelaars, hondenbezitters, ruiters, de camping, horeca, 
buurtbewoners, mountainbikers, sportvissers en het voed-
selbos. 

De werkgroep N3MP volgt de ontwikkelingen en zet zich 
in voor de bijzondere avifauna zo dicht bij Zoetermeer. Uiter-
aard mogen wij verwachten dat AVN-leden met hun gedrag 
het goede voorbeeld laten zien. 

Tim den Outer

Gele kwikstaart. Foto Wim de Koning Gans Japanse duizendknoop bij het Nassauplein
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Westduinpark 
Westduinen

De Westduinen zijn al heel lang een geliefd wandelge-
bied: al vóór de Tweede Wereldoorlog was er veel erosie 
door betreding. Daarop heeft de toenmalige Plantsoe-
nendienst ingegrepen, hekken geplaatst en veel aange-
plant. Ook wat men tegenwoordig exoten noemt, zoals 
radijsboompjes en rimpelroos. De duinen werden een 
park. Het duurde nog tientallen jaren voordat het een 
beschermd natuurgebied werd. 

Na de oorlog is hier, en ook in andere parken en plantsoe-
nen, veel puin gestort. Van de aangeplante exoten is vooral 
de rimpelroos daarna enorm gaan woekeren. De duinen wer-
den ‘vastgelegd’, dat wil zeggen dat er vrijwel geen verstui-
ving meer kon plaatsvinden.

 
Doordat er minder kalkrijk zand het duingebied instoof 

en door aanplant kwam er ook steeds meer bos. Intussen 
kreeg het gebied de beschermde status Natura 2000. Zo’n 
tien jaar geleden is in het kader van verantwoord natuur-
beheer drastisch ingegrepen. Veel rimpelroos en bomen zijn 
weggehaald en de duinen zijn op een aantal plekken weer 
gaan stuiven. Ook met het nieuwe zand van de Zandmotor 
kunnen de duinen weer hoger worden. De bedoeling is dat 
op het nieuwe kalkrijke zand de mossen, korstmossen en 
kruid achtige vegetatie terugkomen die er thuis horen. De 
meeste hekken werden weggehaald. 

Voor het Westduinpark is er een permanent beheerplat-
form van de gemeente met natuur- en andere belangenor-
ganisaties, waaronder de AVN. Nu, in 2022, worden daar na 
een natuurdoelanalyse weer nieuwe maatregelen voorge-
steld om de natuur te versterken. In Kijkduin-Bad is zand 
uitgegraven ten behoeve van de nieuwe ondergrondse fiet-
senstalling. Dit zand mag het gebied niet uit en wordt in de 
Westduinen weer neergelegd. Ook worden er nieuwe borden 

Caroline de Jong

Een fraaie wandeling door een bijzonder gebied

geplaatst. Hier en daar zijn paden afgesloten met takkenrillen. 
Omdat deze laatste steeds worden vernietigd, zelfs met motor-
maaiers, heeft de gemeente recent weer hier en daar hekken 
teruggezet. 

Wandelen over zandpaden mag alleen langs de groene paal-
tjes. Wie zich daar niet aan houdt riskeert een boete van hon-
derd euro per persoon. Bij de AVN krijgen we wel telefoontjes van 
teleurgestelde beboete wandelaars, dus wees gewaarschuwd! 
Honden moeten in het Natura 2000 gebied aan de lijn, omdat ze 
anders schade aanrichten aan de natuur. 

Wandeling langs de groene paaltjes
Meteen aan het begin van de groene paaltjes wandeling, 

ietwat verscholen, krijgt de wandelaar zicht op een fraai duin-
meertje. Ook populair bij schilders. Daarna leidt de route langs 
de Egelopvang. Vrijwilligers vangen daar zieke en gewonde 
egels op. Op sommige punten is te zien dat wat te uitbundige 
bestuiving weer is vastgelegd. Daar is helm aangeplant en er 
zijn dode duindoorns neergelegd om betreding te voorkomen. 
Bij de Natte Pan is weer een natte duinvallei ontstaan, die alleen 
af en toe onder leiding van een gids te bezichtigen is. 

Voor de torenvalk is een nestkast geplaatst. Dit is gedaan 
om deze op voldoende afstand te krijgen van de mussen van 
Duindorp. Daar hield hij iets te gretig huis en het is een van de 
laatste grote mussenpopulaties van de stad. Het ‘bidden’ in de 
lucht op zoek naar een prooi is een fraai gezicht onderweg. Op 
het hoogste punt van Den Haag is te zien dat de verstuiving wel 
een succes is. Alleen de toppen van de bomen steken nog boven 
het zand uit.

Overal groeien gele en blauwe planten. Het blauwe slangen-
kruid, te herkennen aan de slangentongetjes, en de gele toort-
sen, teunisbloemen, bezemkruiskruid en jacobskruiskruid 
komen veel voor. De teunisbloemen zijn eigenlijk exoten, uit 
Amerika gekomen in de zeventiende eeuw, maar inmiddels zo 
ingeburgerd dat niemand eraan denkt ze weg te halen. 

Het overal aanwezige bezemkruiskruid kwam met wol 
uit Zuid-Afrika en heeft zich sinds 1939 in Nederland enorm 
verbreid. De wortels lijken op een bezem. Het inheemse ja-
cobskruiskruid is giftig voor vee, wat het lastig kan maken hooi 
uit natuurgebieden te gebruiken. Het wordt alleen gegeten door 
de zebra rups, maar ook deze eet bezemkruiskruid liever niet. De 
blauwe zeedistel is sinds 2017 niet meer beschermd. Maar het is 
toch beter deze fraaie plant te laten staan. 

En natuurlijk zijn er nog veel meer soorten planten en insec-
ten waar te nemen. 

Wandeling
Veertig enthousiaste AVN’ers gingen in juli op 
pad door de Westduinen onder leiding van IVN 
gidsen. Een groot succes! De wandeling werd ge-
organiseerd door AVN portefeuillehouder André 
Smit.
Als u de wandeling gemist hebt, geen nood. U 
kunt ook zelf langs de prachtige groene paaltjes 
route of meegaan met de IVN elke eerste zaterdag 
van de maand om 13 uur. Vanaf de hoek Savornin 
Lohmanlaan / Laan van Poot. Die eerste zaterdag 
van de maand kunt u ook de egelopvang bezoe-
ken, van 14-16 uur (behalve januari en april). 

Blauwe zeedistel

Op veel plekken kunne de duinen weer stuiven
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Zo natuurlijk mogelijk ontworpen
Er zijn uitsluitend inheemse soorten geplant en ingezaaid 

die passen bij de bodem. Daarmee is het een mooie natuur-
lijk ogende tuin geworden. Aan de centrale vijver zijn twee 
‘prieeltjes‘ waar je kunt mijmeren. De tuin ademt rust en bij 
de beplanting is niet alles opgeruimd en netjes. Precies wat 
je mag verwachten bij een tuin waarbij biodiversiteit hoog 

in het vaandel staat. Je ziet natuurlijk nog wel dat alles net 
is aangelegd en het is een park, geen bos. Overigens mogen 
er geen honden in.

Na de ontwerp- en aanlegfase
Vaak wordt na het aanleggen van een dergelijk gebied het 

beheer ervan niet specifiek op de inrichting afgestemd. In 
dit geval is daar wel aan gedacht: de afdeling groenbeheer 
van Ypenburg-Leidschenveen heeft gevraagd of de afdeling 
Delfland van de KNNV (Natuurlijk Delfland) activiteiten in 
de heemtuin wil ondernemen op het gebied van natuuron-
derzoek, natuureducatie en natuuronderhoud. Deze afdeling 
wil de biodiversiteit versterken door het aanbrengen van 
nest- en leefplekken, takkenrillen voor vogels, vleermuizen, 
muurflora, oeverplanten. 

Heksenboter

Een bos bestaat niet uitslui-
tend uit bomen. Zo bevindt 
zich in een volwassen bos een 
groot ondergronds netwerk 
van schimmeldraden door  
middel waarvan de bomen 
onderling contact hebben. Dit 
gebruiken ze onder meer om 
elkaar te waarschuwen bij 
naderend onheil. De wortels 
zijn omgeven door talrijke 
bacteriën en andere organis-
men waarmee de boom sa-
menleeft.

Het kappen van een boom 
heeft dan ook op de mini-schaal 
van deze organismen een enor-
me catastrofe ten gevolge. Dit 
geldt ook voor alleenstaande 
straatbomen. Meer kennis hier-
van zou ongetwijfeld grotere te-
rughoudendheid betekenen.

Schimmels en slijmzwammen
Onder schimmels bestaat 

een grote groep levensvormen 
waarvan we een deel nooit te 
zien krijgen. Een ander deel 
blijft verborgen totdat de tijd 
rijp is vruchtvormen tevoor-
schijn te brengen.

Wij kennen die als paddenstoelen. Deze kennen een grote 
verscheidenheid aan soms prachtige vormen en kleuren die 

een lust zijn voor het oog. In feite hebben ze net als bloemen 
maar één doel, zorgen voor het nageslacht, in dit geval het 
verspreiden van sporen. Daarnaast zijn er slijmzwammen 
die altijd zichtbaar zijn en soms mooie kleurschakeringen 
te zien geven. Dat heeft een eindeloze hoeveelheid prachtige 
foto’s opgeleverd. De heksenboter valt hier extra op door de 

helder gele kleur waarvoor 
ons oog het meest gevoelig 
is.

Runbloem
Vooral merkwaardig is 

echter dat deze slijmzwam 
zichzelf kan verplaatsen 
zowel verticaal als horizon-
taal. Dit is een eigenschap 
van de zogenaamde ‘plas-
modiale slijmzwammen‘. 
Nu geeft het aan het En-
gels ontleende ‘Runbloem’ 
hier wel een beetje een 
verkeerd beeld. Het bewe-
gen gaat erg langzaam en 
is nauwelijks of niet waar-
neembaar. Dat hij zich ver-
plaatst heeft is slechts te 
zien aan het glimmende 
slijmspoor dat achterblijft. 
Heksenboter is, zoals alle 
slijmzwammen, uiterst 
eenvoudig van samenstel-
ling. 

Hij bestaat geheel uit 
zogenaamd plasmodium 
en heeft een zacht spons-
achtige structuur. De vorm 
lijkt wat op een kussen, is 
onregelmatig en ongeveer 
drie centimeter dik. Het 
verspreiden van de sporen 
gebeurt vrijwel vanzelf. Bij 
ouder wordende exempla-
ren verdroogt het weefsel 
en de dan vrijkomende 

sporen worden door de wind of door insecten meegenomen. 
Op een daartoe geschikte plek neergekomen kan de heksen-
boter dan een nieuw leven beginnen en via een aantal tus-
senstadia zijn uiteindelijke vorm bereiken.

Jaap van Loenen

Heemtuin 
Molenvlietpark

Waar de Rotterdamsebaan onder de grond duikt onder 
de Vliet door richting Den Haag is een nieuw park ge-
maakt, het Molenvlietpark. Gelegen naast Nieuw Vre-
denoord zorgt het voor een uitbreiding van het groene 
gebied. Het park zelf is helaas geen onderdeel van Na-
tuurnetwerk Nederland (NNN) maar ligt wel pal tegen 
stukken daarvan aan. 

Als onderdeel van dit park is in een ‘verloren‘ hoek, pal te-
gen NNN-gebied Zeerust aan, een natuurtuin gemaakt. Afge-
scheiden van de rest van het park en met een eigen ingang: 
‘Heemtuin Molenvlietpark‘. Eigenlijk is het geen echte heem-
tuin. Jac. P. Thijsse heeft die term indertijd bedacht voor een 
‘kunstmatig, veelal omheind landschapselement, bedoeld 
om de inheemse, wilde flora en fauna te laten zien‘ (Bron: 
Wikipedia). Hijzelf zag het vooral als een instructief en edu-
catief plantsoen. De ‘Heemtuin Molenvlietpark’ is eerder een 
natuurtuin. Educatie is beperkt tot een bord aan de ingang.

Jos Verhoeff

Illustratie van de Heemtuin. Bron: BoschSlabbers landschapsarchitecten
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De gemeente wil een planologisch onderzoek doen naar 
de realisatie van een klimbos in het Zuiderpark, in het bij-
zonder in het Landengebied Doorenbos arboretum. In de 
uitgekiende zonering van het park zijn andere plekken aan-
gewezen voor sport- en spel activiteiten. De AVN vindt het 
daarom geen goed idee een klimbos te realiseren. Zeker niet 
op de plek waar dit is bedacht, maar eigenlijk is in het hele 
Zuiderpark, als je naar de zonering en de inrichting kijkt, 
geen plek voor een echt klimbos. Er is hooguit plek voor wat 
klimbomen.

Geen klimbos in het Zuiderpark!Actualiteiten

Tennispark Marlot gaat ‘verrijkt’ worden met wat padel-
banen. Al sinds dit voorjaar zijn een aantal verontrustende 
aanvragen ingediend waar de AVN tegen ageert.

De AVN heeft in april een brief over voorgenomen bomen-
kap in Tennispark Marlot gestuurd aan de gemeenteraad en 
het gemeentebestuur, en in augustus nog een brief over de 
lichtmasten die er moeten komen. De bomenkap zou, vol-
gens de aanvrager, moeten gebeuren omdat de bomen deels 
een gevaar vormen voor de zuidgevel van de tennishal, een 
rijksmonument, deels voor de mensen die er langs lopen. 
Bovendien zorgen de bomen voor teveel(!) schaduw, zorgen 
voor lek kages in daken en men kan niet fatsoenlijk restau-
reren met zoveel in de weg staande bomen. Geen fan van bo-
men die padellers! De AVN deskundigen maken gehakt van 
de argumenten. 

Lichtmasten en bomenkap 
voor padelbanen Marlot

Tuin kasteel Binckhorst

De herinrichting van de Haagse Beek tussen De Savornin 
Lohmanlaan en Daal en Bergselaan is nu bijna afgerond . Het 
smalle slootje waarin bijna niets meer leefde is vervangen 
door een brede slingerende beek met natuurvriendelijke 
oevers. In het komende plantseizoen worden er de beloofde 
struiken en bomen geplant.

Helaas is het ook een losloopgebied voor honden. Er is 
weliswaar een verplichting de poep op te ruimen, maar lang 
niet iedereen houdt zich daaraan. Ook worden in de oevers 
door honden al gaten gegraven. 

Gelukkig doen de iepen die vanaf de overkant zijn ver-
plaatst en op hun plaats worden gehouden door een stalen 
frame het uitstekend!

Groenzone Haagse Beek

De in een vorige Haagwinde beschreven bedreigingen van 
de tuin bij kasteel Binckhorst nemen eerder toe dan af. Ook 
een nieuw ontwerp van de tuin zelf zorgt voor een afname 
van het toch al schaarse groen. De AVN heeft samen met de 
Haagse Vogelbescherming in een gesprek met de gemeente 
en in een formele zienswijze handreikingen gedaan om het 
tuinontwerp te verbeteren. Wij hebben een voorstel gedaan 
een leefomgeving in te richten die de mussen in het gebied 
terug zou kunnen brengen. In de nabije omgeving zijn die al 
aanwezig en ook staat het op peil brengen van de mussen-
populatie in de Binckhorst als ‘noodzakelijk‘ genoemd in het 
‘Plan openbare ruimte & Buitenruimte Binckhorst’. Helaas 
wordt dit niet overgenomen door de gemeente in de concrete 
plannen voor de tuin.

Inmiddels is half juli ook een aanvraag ingediend, vermoe-
delijk door de gemeente zelf, voor het kappen van 16 bomen 
(stamomtrekken 30-160 cm), het herplanten van 9 bomen en 
het aanplanten van 10 nieuwe bomen op het voorterrein van 
kasteel Binckhorst. Reden voor de aanvraag is herinrichting 
(constructie van bruggen). Verder zijn de bomen volgens de 
aanvraag ziek, dood of slecht. De AVN is doende te achterha-
len hoe objectief deze informatie is, of die klopt en waar de 
herplant en nieuwe aanplant van bomen gaat plaatsvinden.

Voorontwerp kasteeltuin. Bron: Quickscan Natuurwetgeving Kasteeltuin

Eén van de pareltjes van Den Haag, ontstaan op de grens 
van het voormalige kassengebied en Loosduinen, wordt 
verder ontwikkeld. Er liggen nu plannen voor de dooronwik-
keling van het zuidwestelijke deel van recreatiegebied Ma-
destein. Uiteraard volgt de AVN het hele proces kritisch. Het 
gebied is onderdeel van de ecologische hoofdstructuur van 
Den Haag, het systeem van groene verbindingen dwars door 
de stad. Voorkomen moet worden dat de natuurwaarde ver-
dwijnt omdat het gebied de druk niet aankan.

De AVN is tevreden met plannen voor natuurlijke oevers, 
hoewel jammer is dat men van plan is een groot deel van 
het aanwezige riet te verwijderen en juist op een andere plek 
weer riet aan te planten. Belangrijk in een recreatiegebied 
is de padenstructuur. Meer paden betekent in het algemeen 
meer schade door betreding. Door selectief paden aan te leg-
gen en in bepaalde stukken juist niet kan veel natuurwaarde 
worden gewonnen. De AVN heeft dan ook voorstellen gedaan 
voor een andere structuur voor de paden. Deze komt meer 
overeen met de huidige. Ook doet de AVN voor stellen voor 
het aanleggen van een verharding op wandelpaden die deze 
ongeschikt maken voor fietsers en skaters, maar wel voor 
wandelaars met rolstoel/kinderwagen en hardlopers.

Plannen met Madestein

Na enige vertraging wordt er in september begonnen met 
de aanleg van de ondergrondse fietsenstalling in Kijkduin. 
Er komt plaats voor ruim 400 fietsen en er komen openba-
re toiletten. Bij het realiseren hiervan komt er veel duinzand 
vrij dat conform het beleid van het Hoogheemraadschap 
Delfland niet mag worden afgevoerd en binnen het gebied 
moet blijven. In goed overleg met veel betrokkenen wordt 
het zand in het duingebied ingepast in drie tijdelijke depots. 
Het komt vooral op plaatsen met veel rimpelroos: de strui-
klaag wordt verwijderd, het gebied wordt afgedekt met folie 
en hierop komt het duinzand. Na afronding van de EeF wordt 
veel van dit zand weer teruggeplaatst op het vernieuwde Del-
taplein. Een gedeelte blijft liggen op de depotlocatie en wordt 
ingeplant met helmgras en duindoorn.

Na dit project wordt begonnen met de renovatie en uit-
breiding van het NH hotel. Helaas zijn alle pogingen van de 
AVN en andere betrokkenen dit tegelijk met de rest te laten 
gebeuren op niets uitgelopen. Ook aan onze bezwaren, met 
name tegen het laden en lossen aan een zijingang in het 
duingebied, is geen gehoor gegeven.

Entree en Fietsenstalling 
‘EeF’ Kijkduin-Bad

De jonge aanplant op de natuurvriendelijke oever wordt beschermd
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En dan nog dit... Contactgegevens
Portefeuillehouders AVN

Bestuur AVN

Helpt u ons aan een nieuw lid?
Ja, ik steun het Stedelijk Groen en word voor 
€ 12,50 per jaar lid van de AVN

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

PR mensen gezocht

Het bestuur van de AVN bestaat uit actieve en gedreven 
mensen, ieder met hun eigen ervaring en deskundigheid. 
Daarnaast heeft de AVN een aantal zaakdeskundigen, op 
bijvoorbeeld boomgebied, om haar beleid te ondersteunen. 
Waar nodig geven deze mensen gevraagd en ongevraagd ad-
vies. Hierdoor kon de AVN door de jaren heen het gemeente-
lijk beleid gericht ombuigen. Wij zijn ervan overtuigd dat het 
daardoor een stuk natuurvriendelijker is dan het anders zou 
zijn geweest.

Wat het bestuur dringend nodig heeft op dit moment is 
ondersteuning op public relations gebied. Wat is een goe-
de PR strategie en hoe geef je die vorm. Wie zou ons daarbij 
kunnen helpen? 

Ook wie een andere expertise heeft, of zich in het alge-
meen wil inzetten voor de AVN, is uiteraard meer dan wel-
kom! Mail naar info@avn.nl of bel ons op 070-3388100.
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Voornaam: ...............................................................................................
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Adres: ...........................................................................................................
Postcode/plaats: ...............................................................................
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Jos Verhoeff Kust

Frederike Bloemers Projectondersteuning

André Smit Westduinpark, Loosduinen

Leon van den Berg Zoetermeer, Buytenpark

Marian Langeveld Vroondaal, Loosduinen

Jeannine Engels Kustgebied Zuid Den Haag

Adri Remeeus Wassenaar, Mariahoeve

Bas Steenks Coördinator Bomen

Cor van Gaans Uithof

Reinder de Boer Verversingskanaal e.o.

Tim den Outer Scheveningen Noord

Peter Hegi Rijswijk, Laakkwartier

Anne Mieke Breedveld Voorburg
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Dick Ooms

Vice voorzitter

Adri Remeeus

Secretaris

Caroline de Jong-Boon

Tim den Outer

Penningmeester

Caroline Boonstra

Lid

Jos Verhoeff
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Peter Huisman

Algemeen contact 070 - 33 88 100 info@avn.nl
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Maaien en zaaien krijgt vorm

De AVN dringt al vele jaren in alle toonaarden aan op een 
gedifferentieerder maaibeleid: zo laat mogelijk in het jaar 
maaien en niet teveel tegelijk. Maai een heel veld of een hele 
berm niet in een keer, maar verdeel het in stroken zodat al-
lerlei kleine fauna de kans krijgt ook na het maaien te schui-
len. Maai ook niet alles weg, maar laat bepaalde soorten 
staan. Gelet op bijgaande foto’s zit daar schot in.

Waar wij ook op letten is het gemeentelijke zaaibeleid. 
Den Haag zaait met inheemse mengsels. Prima, hoewel het 
beste zou zijn niet in te hoeven zaaien.

Foto’s maaien en zaaien: Caroline de jong 

Rechtsboven: de maaimachine heeft het kraailook laten staan 
Rechts midden: een deels gemaaide berm geeft ook na het maaien beschutting

Rechtsonder: Ingezaaid bij Madurodam
Onder: ingezaaid zeepkruid in de Scheveningse Bosjes
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In de gemeente Westland, ter hoogte van Monster / Ter 
Heijde is de duinstrook van Natura 2000-gebied Solleveld 
vrij smal. Helaas zijn er volop bouwplannen in de directe 
omgeving en maar weinig plannen om vrijgekomen ruimte 
door de verdwijnende glastuinbouw met natuur te vullen. De 
AVN legt in deze excursie graag uit welke mogelijkheden er 
zijn om toch een buffergebied voor de natuur erbij te krij-
gen: Watergat! Neem deze kans om ter plekke te gaan kijken. 
Op 15 oktober om 9 uur, onder leiding van Jacco Duindam. 
Het is dan volop vogeltrektijd en met een beetje geluk (dat is 
weersafhankelijk) krijgen we tot wel 100.000 trekvogels over 
ons heen. De excursie zal ook naar de Bloedberg gaan, altijd 
een mooi punt om de trek te observeren. Neem een verrekij-
ker mee.

15 oktober: Excursie Watergat bij Monster

26 november: Excursie Nieuwe Driemanspolder
De Nieuwe Driemanspolder in Zoetermeer heeft zich in 

korte tijd ontwikkeld tot een prachtig vogelgebied. Wij nodi-
gen u uit het met eigen ogen te komen aanschouwen. U kunt 
op zaterdag 26 november om 10 uur mee met IVN gids Marcel 
van Rooijen en AVN gebiedsdeskundige Leon van den Berg. 
Als u die heeft, neemt u uw verrekijker mee. 

Opgeven voor de excursies bij excursie@avn.nl. 
Er is een maximum van 20 deelnemers per excur-
sie, dus wie het eerst mailt die het eerst maalt. 
Verdere informatie over de excursie krijgt u dan 
per mail, zoals waar we verzamelen en wat we 
doen bij te slecht weer. 

Alle AVN excursies zijn gratis, maar als u als dank 
door middel van de donatieknop op onze website 
een kleine bijdrage kunt geven voor ons werk zijn 
wij u erkentelijk.

Torenvalk. Foto: Wim de Koning Gans


