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Knopen doorhakken
Tweede ronde

Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat. Eind 
vorig jaar verscheen eindelijk het lang verwachte ambi-
tiedocument van de provincie over de ontwikkeling van 
de Vlietzone. Alle betrokken gemeentes hebben het in-
middels onderschreven zoals verzocht door de provincie, 
maar niet de gemeente Den Haag. Waarom niet? We 
hebben geen idee. 

Op het participatietraject dat onder regie van de provincie 
is doorlopen hebben we niets aan te merken. Alle betrokken 
partijen, waaronder de AVN, zijn in digitale bijeenkomsten 
uitgebreid aan het woord geweest. Vervolgens hebben, in op-
dracht van de provincie, gerenommeerde landschapsarchi-
tecten daar een mooi en compleet document van gemaakt. 

Daarin herkennen we veel van wat we als AVN belangrijk 
vinden: behoud van landschappelijke en natuurwaarden, de 
cultuurhistorische waarden, het belang van een groot open 

gebied langs de oude stadsrand. Hier kan nog ruimte en rust 
in een groen-blauwe omgeving worden gevonden die we in 
een zich snel verdichtende stad steeds meer gaan missen. 

Definitieve keuzes voor de inrichting van de Vlietzone wor-
den in dit document niet gemaakt. Dat is in eerste instantie 
aan de betrokken gemeentes. Het document geeft daarvoor 
wel uitgangspunten en ‘spelregels’. De provincie vraagt de 
betrokken gemeentes die te onderschrijven. We hopen dat 
Den Haag dat nu ook snel zal doen. De AVN gaat de spelregels 
alvast hanteren bij het beoordelen van alle lopende ontwik-
kelingen in de Vlietzone. Eén daarvan is de ontwikkeling van 
het nieuwe landgoed Nieuw Vredenoord. Onderdeel van het 
Natuurnetwerk Nederland, waarmee de huidige bouwplan-
nen op gespannen voet staan.

Hebben we dan helemaal niets meer aan te merken op dit 
ambitiedocument? Toch wel. We begrijpen dat planologen 
en landschapsarchitecten bepaalde karakteristieken van 
een gebied als uitgangspunt moeten nemen. In de Vlietzone 
zijn dat bijvoorbeeld: de aanwezigheid van de Vliet, de land-
goederen, de nabijheid van de stad en de daarmee samen-
hangende behoefte aan ruimte voor sport en recreatie in een 
groene omgeving. 

Merkwaardig genoeg lijkt de aanwezigheid van een bedrij-
venterrein in de Vlietzone ook thuis te horen in dit rijtje van 
onveranderlijke gebiedskarakteristieken. Zelfs uitbreiding 
met, wat zo eufemistisch heet, ‘bedrijven in een hoge mili-
eu categorie’, grote vervuilers dus, is nog niet definitief van 
de baan. Een gemiste kans voor de provincie. Waarom niet 
de mogelijkheid van verplaatsen onderzoeken? We gaan die 
ruimte nog hard nodig hebben voor natuurbuffers en voor 
recreërende en sportende nieuwe stadsbewoners.

Dick Ooms, voorzitter

Colofon 
Haagwinde is het kwartaalblad van de Alge-
mene Vereniging voor Natuurbescherming 
voor ’s-Gravenhage en omstreken. De ver-
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nen. 
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Door verschillende ziekteva-
rianten gaat het al jarenlang 
slecht met de populatie konij-
nen. Daar leeft nog maar een 
fractie van. Reeën komen niet 
in de Westduinen voor door de 
geïsoleerde ligging. Verruiging 
en dichtgroeien van waarde-
volle habitats liggen voortdu-
rend op de loer, versneld door 
de al tientallen jaren gaande 
zijnde vermesting via stik-
stofdepositie. De runderen zijn 
dan ook ingezet als hulptroe-
pen. Interessant hierbij is het 

recent gepubliceerde onderzoek ‘Rabbits Rule’, waarbij de titel 
al aangeeft dat konijnen uiteindelijk toch de meest effectieve 
en gunstige duinbeheerders blijken te zijn.

Grote en kleine grazers
Naast grote grazers is er in de Haagse duinen ook een leger klei-
ne grazers actief: sprinkhanen, 750 soorten rupsen, meer dan 
300 soorten kevers en talloze slakken. Onderschat niet wat het 
effect daarvan is op de vegetatie en dus op het landschap...!
De vraag dringt zich op of de mest van de ingezette grazers geen 
probleem vormt door extra bemesting. In dit geval niet, omdat 
alle voeding uit het gebied zelf komt. Het is dus een versnelde 
kringloop en geen toevoeging van stikstof. Wel ligt er soms veel 
op één plek, zoals rond de poelen. Dat is minder gunstig, want op 
al te voedselrijke plekken zullen de woekeraars onder de plan-
ten gaan overheersen. 

Een konijnenlatrine, een keutelplek waarmee konijnen hun ter-
ritoria afbakenen, levert een zodanig lichte vermesting dat dit 
juist weer voor variatie zorgt: hier tref je soms de mannetjes-
ereprijs of het duinviooltje. Je kunt op duingraslanden of in het 
meer zandige grijsduin oude latrines herkennen als ronde, groe-
ne eilandjes die net iets hoger liggen.

Vorig jaar is het voormalige zenderpark van Radio Schevenin-
gen bij het begrazingsgebied gevoegd. Ook hier is sprake van 
een zeedorpenlandschap. Een van de kenmerkende planten, die 
bovendien maar op enkele plekken langs de Nederlandse kust 
voorkomt, is de oorsilene.

Lange tijd werden hier illegaal honden uitgelaten. Behalve dat 
dat broedvogels en foeragerende trekvogels verstoort had ook 
de vegetatie er steeds meer onder te lijden, ook doordat de fre-
quentie van het uitlaten toenam. De beheerder hoopt nu, samen 

Wanneer je oude kaarten bekijkt kun je vaak beter 
begrijpen hoeveel moeite de bewoners van ons land 
hebben gedaan om zich te vestigen in de weerbarsti-
ge moerasnatuur. Inmiddels hebben we zoveel ruimte 
ingenomen en ingericht voor onze behoeften dat ge-
zocht wordt naar een nieuwe balans. De Universiteit 
van Wageningen heeft ter inspiratie een kaart gemaakt 
waarop je een fictief Nederland in 2120 ziet, waar voor 
alle bewoners, zowel mens als flora en fauna een leef-
baarder landschap is geschetst.

Dat wil niet zeggen dat we weer in berenvellen het muggen-
moeras in trekken. We kennen in ons land veel cultuurland-
schappen. De aanvankelijke kleinschaligheid van het boe-
renbedrijf bracht met zich mee dat er veel ruimte was voor 
structuur en variatie in het landschap, waardoor er voor veel 
organismen voedsel en gelegenheid tot voorplanting was. 
Een rijk ecosysteem, dat zoemde en fladderde. We weten dat 
dit sterk is veranderd. 

‘Echte natuur‘
In de middeleeuwen waai-
de kalkrijk zand over de 
oude duinen. Het is soms 
moeilijk voor te stellen 
dat je kortgeleden, in 
1895, zo van de Westdui-
nen naar Meijendel kon 
lopen zonder het duin te 
verlaten. Je passeerde 
dan onder meer vochtige 
duinvalleien, bekend van 
hun overdadige rijkdom 
aan bloeiende planten en 
insecten. En wanneer je 
foto’s ziet van rond 1930 tref je daarop een ongelofelijk open 
duingebied aan, met langs de Laan van Poot nauwelijks bin-
nenduinbos. Maar toch is het duin, met de Biesbosch, het 
laatste stuk Nederland waar je af en toe min of meer oor-
spronkelijke natuur kunt vinden.

Lastig voor landbouw
Het duin is lastig voor landbouw, want de zandgrond is voe-
dingsarm en al golvend wisselt het grondwaterniveau. Toch 
zijn er overal langs onze kust pogingen gedaan om ook de 
duinen ‘van nut’ te maken. Akkerbouw lukte niet echt. Ko-
nijnen en reeën vraten van de gewassen. Maar vee kon je er 
laten rondlopen. En dat gebeurde dan ook, op kleine schaal. 
Het droeg wel elementen in zich van de huidige experimen-
ten met circulair boeren. Onder invloed van die grote grazers 
ontstonden hier en daar, bijvoorbeeld bij vissersdorpen, zo-
genoemde zeedorpenlandschappen. 

Duinbegrazing
De begrazing bracht hier voorwaarden voor het floreren van 
een bijzondere duinvegetatie. Boven Egmond aan Zee, in het 
paradijs van de Wimmenummerduinen, tref je bijvoorbeeld 
een waar schemersprookje van hellingen met duizenden 
exemplaren van de sierlijke, wit bloeiende nachtsilene. Een 
typische plant als stinkende ballote, met paarse lipbloemen, 
tref je daar ook aan.

Ongeveer tien jaar geleden verdwenen in het Westduinpark 
alle prikkeldraadhekwerken om de Schotse hooglanders 
de gelegenheid te geven overal te kunnen komen. Het was 
een van de stappen richting Westduinen, zonder het woord-
je ‘park’. Nergens tref je zoveel levensvormen aan als in het 
open en structuurrijke duingebied, waar de leefomstandig-
heden zo afwisselend en uitdagend zijn. 

Over viervoeters en 
zeedorpen

Eric Wisse

met de natuurbeschermingsorganisaties, dat hondenbezitters 
hier toch wegblijven nu er runderen rondlopen.
Op de plek waar voorheen een postkantoortje stond ligt nu een 
dal met prachtig, door konijnen kortgehouden, duingrasland. 
Die naam is eigenlijk misleidend, want duingrasland bestaat 
voornamelijk uit kruidenrijke duinvegetatie. Door de arme 
grond kunnen hier veel soorten naast elkaar groeien zonder el-
kaar in de weg te zitten, waardoor je er bijvoorbeeld grote tijm, 
gewone vleugeltjesbloem, walstrosoorten, walstrobremraap, 
en orchideeën aantreft. Verderop zijn mooie groeiplaatsen van 
kandelaartje en wondklaver te vinden. En bijzondere sprinkha-
nen zoals de sikkelsprinkhaan, die vliegt als een vlinder, en de 
perfect gecamoufleerde blauwvleugelsprinkhaan, in de sprong 
zichtbaar door een blauwe flits. Op de basalt hellingen bij de ha-
venhoofden en de taluds in het havengebied zijn overigens ook 
zeedorpensoorten te vinden, waaronder kegel silene.

Monitoren en bijsturen
Ondertussen wordt er wel kritisch gekeken naar wat de effec-
ten zijn van begrazing. Schapen, geiten, paarden en runderen, 
allemaal grazen ze weer anders. En er zijn altijd neveneffecten 
die minder gunstig zijn, zoals het vertrappen van slakkenhuis-
jes die slakkenhuisbijen gebruiken als nestelplek. Met beheers-
keuzes zoals winterbegrazing of juist zomerbegrazing en ook in 
het aantal grazers dat wordt ingezet kunnen negatieve effecten 
worden verminderd. Met zogenoemde drukbegrazing kun je een 
groep schapen tijdelijk heel gericht één locatie laten ‘maaien’. 
Duidelijk zichtbaar in de Westduinen is de vergrassing met 
duinriet, een inheemse soort die echter hier en daar sterk de 
boventoon begint te voeren. 

Bijsturen en beheren blijven toch noodzakelijk voor het behoud 
van de soortenrijkdom in het duin. Vooral op plekken zoals de 
Haagse duinen, waar men in het verleden veel woekeraars heeft 
ingebracht die vanwege de vermesting door stikstofoxiden flo-
reren. De vrijwilligers van de in dit gebied actieve beheerwerk-
groep zien de grazers dan ook als hun dierbare harige collega’s.

BlauwvleugelsprinkhaanGrote beer

Vlekplaten op rundermest
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Waarnemen en 
landschap lezen

Het landschap waarin je bent opgegroeid heeft je gevormd 
en je hebt er een relatie mee. Hoe een landschap wordt be-
leefd is daarom sterk persoonsgebonden. Helaas zijn de 
meeste mensen het contact met het landschap en de natuur 
verloren en zien het vooral als een verdienmodel, als lastig, 
of als recreatiegebied.

Het landschap lezen en leren waarnemen
Leuk, leerzaam en nuttig is om te proberen het landschap te 
lezen, de leestekens ervan te herkennen en waarnemingen 
te doen. Maar hoe doe je dat? Kijken of waarnemen is via 
je zintuigen iets opnemen. Waarnemen is de essentie van 
bijna alles wat we doen en leren. Leren kijken: ‘zie ik wel wat 
er is en wat is dat dan’. Zien met de ogen open, is nog geen 
waarnemen. Ontdekken vereist concentratie en detail.

Docenten van vakken waarin vormgeving belangrijk is, leren 
studenten hoe en wat waarneming is. De meeste mensen ho-
ren en zien niet wat er om hen heen gebeurt. En tegenwoor-
dig al helemaal niet meer, omdat heel veel mensen voortdu-
rend op hun mobieltje kijken en oortjes inhebben. Probeer 
het maar eens, doe het vooral samen met kinderen, je gezin 
of een paar vrienden, maar voor wie dat wil is waarnemen 
alleen ook een aanrader.

Wat zijn landschappen
Alles op aarde kan worden geplaatst in één van vier subsys-
temen of ‘sferen‘: land of ‘lithosfeer‘, water of ‘hydrosfeer‘, 
leven of ‘biosfeer‘ en lucht of ‘atmosfeer‘. De biosfeer omvat 
vegetatie, fauna en de mens. 

Landschappen ontstaan met de tijd. Ze ontstaan door na-
tuurlijke invloeden, zoals de zee, de wind, een rivier. Ook is de 
invloed van de mens op een landschap vaak zichtbaar. Een 
landschap ontstaat mede door vegetatietypen en aanwezi-
ge plantengemeenschappen. Denk aan duinen, moerassen, 
bossen en heidevelden. Maar ook het Westlandse kassenge-
bied, een dorp en een industriegebied zijn een landschaps-
vorm. Zelfs je eigen tuin is een landschap. Het gaat daarbij 
niet om mooi of lelijk. Herkennen, waarnemen en lezen gaat 
om kenmerken zien en definiëren. Hoe meer je weet van een 
landschap hoe meer het voor je gaat leven. 

Landschapszones en Nederlandse landschappen
Er zijn op aarde zes landschapszones: Tropische zone, 
subtropische zone, gematigde zone, boreale zone, polaire 

zone en de (semi-) aride zone ofwel droge zone. 
Nederland ligt (nu nog) in de gematigde zone. Hier te lande wor-
den acht typen landschap onderscheiden:

 ● zeekleilandschap
 ● rivierkleilandschap
 ● zandlandschap
 ● droogmakerij
 ● hoogveenlandschap
 ● laagveenlandschap
 ● duinlandschap
 ● krijt-lösslandschap

De meeste daarvan zijn weer onderverdeeld in sublandschap-
pen zoals heuvellandschap, stuwwallandschap, valleiland-
schap en dekzandlandschap. Zandlandschappen hebben veel 
reliëf, veen- en kleilandschappen juist niet. De invloed van de 
mens zien we vooral in kappen en aanplant, aanleg van dijken 
en kanalen, ontginning, afgraving en bebouwing.

Leestekens en herkenning
Landschappen hebben een bepaalde schaal en zitten vol lees-
tekens of herkenningspunten zoals: bouwwerken, een bunker, 
afscheidingen, een eendenkooi, een slaperdijk, een gemaal, een 
heg, een knotboom, een strekdam, een veenplas, een warande, 
een zwerfsteen. Betrek ook de historie van een landschap, hoe 
was het vroeger, hoe is het ontstaan en hoe is het nu? Herken-
nen van de onderdelen maakt dat je een landschap leert lezen en 
verstaan. In ieder landschap zijn een aantal lagen te ontdekken 
waartussen interactie is zoals: bodem en gebruik, landschaps-
elementen (punt- en lijnvormig), openheid of juist geslotenheid, 
beweging (dynamiek), water en bebouwing. 

Aad van Uffelen

Leesteken in het landschap. Wateruitlaat bij ‘s Gravenzande

Landmarks en seizoenen
Blikvangers noemen we landmarks en er is altijd een horizonlijn 
(skyline) waar het landschap en de lucht samenkomen, al is dat 
tussen hoge gebouwen lastig te zien. 

Een landschap is nooit hetzelfde. Het tijdstip van de dag, licht, 
bewolkt weer of zonnig, telkens verrast het landschap weer door 
een ander uiterlijk en sfeer. Het seizoen bepaalt sterk hoe een 
landschap zich toont. In de zomer is er sterke interactie tussen 
flora en fauna: de biotiek. In de winter is de abiotiek bepalend. 
Dan is het landschap kaal, waardoor het reliëf duidelijker wordt. 
De abiotische componenten als bodem en waterhuishouding 
zijn dan ook nadrukkelijker aanwezig. 

Ontdek het zelf
Zelf doen met een interactieve methodiek laat het leren beter 
beklijven. Ontdekken waarom bepaalde elementen in het ene 
landschap wel en in het andere niet aanwezig zijn is essentieel. 
Door de onderdelen te herkennen en benoemen weet je wat je 
ziet. Goede informatie en veel natuureducatie is nodig om een 
landschap te kunnen begrijpen. Begrijpend lezen kun je ook met 
een landschap doen!

Wat is de waarde van een landschap? Er spelen veel 
belangen. Een projectontwikkelaar zal er huizen willen 
bouwen. Een handelaar denkt een fortuin te verdienen 
door de bomen te kappen, te verkopen en het land aan 
te bieden voor de bouw van een bedrijventerrein of een 
woonwijk. Een fietsfanaat wil een racefiets- of moun-
tainbikepad. Anderen zien winst in recreatie. Een na-
tuurliefhebber wil er genieten van flora en fauna. Een 
ecoloog ziet de soortenrijkdom en ecosystemen. Een 
kunstenaar ziet allerlei kunstwerken opdoemen.

Twee duinlandschappen, heel verschillend. Links stuifduintjes op de Zandmotor, rechts een duinlandschap met heideveld in Solleveld

Dit artikel is het eerste in een reeks van twee artikelen. 
Het tweede deel zal in de volgende Haagwinde verschij-
nen.
Meer informatie over leestekens van het landschap en 
hoe die te herkennen: 
www.leestekensvanhetlandschap.nl
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Na de broedtijd kan het zomaar gebeuren dat de uitgevlogen 
jongen naar de tuin komen voordat zij in de zomer uitzwermen. 
Die jongen hebben de rode borst nog niet: die is dan nog bruin 
gevlekt. Het feit dat de roodborst zo makkelijk bekeken kan wor-
den, heeft hem erg populair gemaakt. 

Roodborstjes en kerstkaarten
Hoewel er steeds minder echte kerstkaarten per reguliere post 
worden verstuurd, is het aantal roodborsten dat daar op pronkt 
opvallend. Dat is te danken aan de Engelse postbodes uit de Vic-
toriaanse tijd. Zij hadden de plicht gekregen een rood uniform 
te dragen, want dat hoorde bij het koningshuis en de Britse 
vlag. Daardoor leken ze op roodborsten en kregen ook de bena-
ming ‘robins’, wat het Engelse woord voor roodborst is. Al snel 
verschenen er dan ook kerstkaarten met een afbeelding van de 
roodborst, die werden bezorgd door de zogeheten ‘robins’, die 
voor hun bezorging op de deuren klopten.

Dit is een mooie vraag over 
een vogel die bij velen bekend 
zal zijn. Goed om hem eens 
nader voor te stellen en in te 
gaan op onder andere zijn ge-
drag en andere wetenswaar-
digheden.

Stand- of trekvogel?
Er zijn standvogels en trek-
vogels. De eerste groep blijft 
het hele jaar in dezelfde om-
geving en zwerft hooguit wat 
rond. De tweede categorie 
vogels verlaat in de herfst de 
broed  omgeving en trekt naar 
zuidelijker oorden. Zo wordt 
ons land in de winter bezocht 
door grote aantallen ganzen 
en eenden die in het noorden 
van Europa broeden, terwijl 
‘onze’ zomervogels, zoals de 
nachtegaal, naar Afrika trek-
ken en in de lente weer terug-
keren. Dat zie je niet altijd, 
want er zijn vogels die hier te 
lande broeden en in de herfst 
en winter worden vervangen 
door soortgenoten uit Scan-
dinavië.

De roodborst is een trekvogel
Roodborsten horen tot laatstgenoemde groep. De roodborst 
die zich in het voorjaar en de zomer bij ons in een groepje 
tuinen ophoudt, verlaat ons in de herfst. Ze gaan niet verder 
weg dan het zuidwesten van Europa. De vogel die dus vanaf 
oktober zo trouw in uw tuin rondscharrelt is toch echt een 
andere en afkomstig uit Scandinavië. Ook deze wintergast 
vestigt een eigen territorium dat hij, onder andere met zang, 
fel verdedigt tegen soortgenoten die nog op zoek zijn naar 
een winter plekje. Uitzonderingen zijn er bij een veel voorko-
mende soort als de roodborst altijd, maar in de praktijk is 
de vogel die zich in een vaste omgeving ophoudt van april 
tot en met september een andere dan degene die daar van 
oktober tot en met maart zijn territorium verdedigt.

Dus in april is onze vriend van de vorige zomer terug?
Dat tenminste een vogel van de ene zomer op de andere te-
rugkomt lijkt voor de hand te liggen, want veel vogels zijn 

trouw aan de plek waar ze met 
succes hebben gebroed en weten 
die feilloos terug te vinden. Maar 
de praktijk is anders. De rood-
borst is een kortlevende soort die 
gemiddeld niet ouder wordt dan 
één tot anderhalf jaar. Een tuin 
of perk wordt dus niet alleen bin-
nen één kalenderjaar door twee 
territoriale roodborsten bezocht, 
maar ook van jaar op jaar is ‘de-
zelfde‘ roodborst een andere.

Veel van wat wij weten over trek 
en overleving van de roodborst is 
bekend geworden via het ringen 
van vogels en terugmeldingen 
van geringde vogels op vogel-
ringstations. De plek en de leef-
tijd van de vogel op het moment 
van ringen worden zorgvuldige 
geregistreerd. Zo kan bij terug-
vangst door het aflezen van het 
ringnummer veel informatie 
worden vergaard over leeftijd en 
verplaatsing. Hoe talrijker een 
soort is, hoe meer informatie 
beschikbaar kan komen. Dat is 
bij de roodborst geen probleem. 
In 2020 werd het aantal broed-
paartjes in Europa, inclusief het 

westen van Siberië en Turkije, geschat op 43 tot 83 miljoen! Bo-
vendien is hij door zijn weinig schuwe karakter makkelijk in het 
veld te bestuderen.

Roodborstgedrag
Vertrouwelijkheid en nieuwsgierigheid zijn sleutelwoorden in 
het gedrag. En zeker ook het hoge geluid dat hij niet alleen in 
de broedtijd laat horen, maar ook in de winter. Zijn zang klinkt 
vooral in de vroege ochtenduren, maar even zo vaak midden in 
de nacht. Dan meest in de nabijheid van straatverlichting. 

Onderzoekend is hij zeker ook. Als u in de tuin werkt, snoeit of 
de spade in de grond steekt, is de kans groot dat u binnen korte 
tijd gezelschap krijgt van een roodborst. Die komt niet alleen 
als toeschouwer! De meeste roodborstjes hebben snel door dat 
in vers bewerkte aarde altijd wel lekkere hapjes bereikbaar wor-
den. Die pikt hij razendsnel op van de grond, waarbij hij heel 
dichtbij kan komen. 

Dezelfde roodborst, toch?

Vogelverhalen

Al enkele jaren hebben wij een roodborst die zich in 
onze tuin en die van de buren heeft gevestigd en waar 
wij vrijwel dagelijks van genieten. Hij is erg vertrouwd 
geworden en we vinden het leuk om hem zo actief be-
zig te zien en naar zijn zang te luisteren. Dat moet toch 
wel steeds dezelfde zijn? Adri Remeeus. Foto’s: Wim de Koning Gans

Vraag van een AVN-lid

De ‘robin‘ was ook de postbode die de kerstkaart kwam brengen
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Ladder van natuur-
lijk heid in de stad

merel er iets te zoeken heeft.

Al wat meer natuurlijk zijn 
gazons. Die worden gebruikt 
als speelweides of om op te 
sporten. Op mooie zondagen 
vind je er bezoekers van alle 
nationaliteiten. Op andere 
dagen vooral veel grotere 
vogels. Meer soortenrijke 
gazons zijn al beter, niet elk 
onkruidje moet weg. 

Tegenwoordig zie je veel vas-
te-planten-borders van Grif-
fioen: dat is een succesvol-
le formule die vrolijk oogt, 
aantrekkelijk is voor bijen 
door de verschillende bloei-
tijden en weinig onderhoud vereist. Een beter alternatief is 
de border die is aangelegd voor het Nationaal Park Holland-
se Duinen in Ockenburgh. Daar zijn alleen inheemse planten 
gebruikt.
 
Nog een trede hoger staan inheemse bloemenweides, in-
gezaaid of niet. Deze bieden veel voedsel, schuil- en nestel-
plekken voor insecten en kleine zoogdieren. De gemeente 
gebruikt inheemse zaadmengsels voor verschillende typen 
ondergrond. Het beste voor de natuur is overigens, zeker 
naast groengebieden of in ecologische verbindingszones, 
om niet in te zaaien. Ook met een goed maaibeleid komt er 
meer biodiversiteit. In sommige gemeentes, zoals bijvoor-
beeld Rotterdam, wordt gebiedseigen zaad ingezameld. Men 
kan ook werken met maaisel uit andere gebieden waar nog 
de oorspronkelijke flora groeit. Voordeel daarvan is dat de 
planten goed zijn aangepast aan de lokale omstandigheden. 
Een voorbeeld is het biodiverse veldje aan de Cremerweg, dat 
al beschreven wordt in een AVN boek uit 1985! Er kwamen 
toen 200 verschillende inheemse planten voor. Sindsdien 
wordt daar een speciaal maaibeleid toegepast. 

Struiken, bomen en bos
Nog hoger op de ecologische waardenladder staan plantsoe-
nen met struiken en bomen. In Den Haag groeien nog op veel 
plekken soorten die door dendroloog en voormalig directeur 
Plantsoenendienst Simon Doorenbos uit de hele wereld zijn 
verzameld. Niet van hier, maar wel heel bijzonder. Voorbeel-
den zijn de Etna-brem bij de Lobelialaan en de verschillende 
soorten bomen van het arboretum in het Zuiderpark.

Struiken en bomen bie den be-
schutting, nest   ge le gen heid en 
voedsel voor in sec ten, vleer-
muizen en zangvogels. In-
heemse soorten bieden over 
het algemeen meer dan exo-
ten. Helaas worden voor de so-
ciale veiligheid vaak struiken 
weggehaald. 

Ook de overheid ziet het be-
lang van bomen in, vanwege 
de vele voordelen, met name 
de opvang van het broeikas-
gas CO

2
 en van water. Lande-

lijk is er beleid om tien pro-
cent meer bos aan te planten, 
wat neerkomt op 37000 hecta-
re. De provincie wil onder meer 

bufferbossen naast stikstofgevoelige duingebieden in plaats 
van glastuinbouw, maar ook bossen tussen stad en land in 
combinatie met recreatie.

De Haagse wethouder Vergroening constateert helaas: ‘De ruim-
te voor aanleg van extra bos in Den Haag is echter beperkt’. De 
AVN pleit juist voor de aanleg van bos in de Vlietzone!

Plant wilde bomen en struiken
Waar niet wordt gemaaid of begraasd groeit in Nederland op de 
meeste plekken bos. Maar de mens heeft sinds de prehistorie 
bossen gekapt. In de negentiende eeuw was er weinig meer over. 
Ons laatste oerbos, het Beekbergerwoud, werd in 1871 ontgon-
nen. Daarna bleven nog wel oude bosrestanten of boskernen 
over. De meeste bossen die er nu zijn werden vanaf honderd-
zestig jaar geleden aangelegd. De eerste boomplant in de Sche-
veningse Bosjes bijvoorbeeld, dateert van 1860. Wel is een groot 
deel daarvan in de oorlog gekapt en dus in de twintigste eeuw 
herplant. Bij de aanplant werden exoten gebruikt, zoals robi-
nia’s, Corsicaanse dennen, sneeuwbes en Virginische vogelkers. 

Ook de inheemse soorten die worden gebruikt in Nederlandse 
bossen, zijn vaak niet afkomstig uit ons eigen land. Prof. Scha-
minée, hoogleraar vegetatie-ecologie in Wageningen, geeft het 
voorbeeld van een vaak aangeplante sleedoorn uit Zuid-Europa. 
Die bloeit vroeger dan die uit Nederland, waardoor insecten die 
ervan afhankelijk zijn er niets aan hebben.

Daarom pleiten biologen als Bert Maes ervoor om plant-
materiaal te gebruiken dat van oorsprong hier groeit. Wild van 

Caroline de Jong

De Agaricus bitorquis komt dwars door asfalt. Foto: Lukas via Wikimedia Commons

nature, spontaan, sinds de laatste ijstijd. Daarbij is veel geneti-
sche variatie. Daardoor worden de bossen beter bestand tegen 
veranderingen in de omgeving, ziekten en klimaatverandering. 

Oude boskernen in de buurt
Na de grote milieutop van Rio uit 1992, toen het biodiversiteits-
verdrag werd gesloten, is men in Nederland gericht op zoek ge-
gaan naar ons groene erfgoed. Oorspronkelijke, wilde bomen 
en struiken blijken in minder dan drie procent van het totale 
Nederlandse oppervlak aan bos en landschapselementen te 
vinden. Ook is de helft van de circa honderd soorten bomen en 
struiken die ons land kent, zeldzaam en bedreigd. 

Op de kaart van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zijn land-
schapselementen ingetekend waar inheemse bomen en strui-
ken van vóór 1850 voorkomen. Daarop is te zien dat er oude bos-
kernen zijn in de Bosjes van Poot, het Belvedèreduin en delen 
van Meijendel. Daar groeien inheemse bomen en struiken, zoals 
beklierde heggenroos, hondsroos en duinroos.

Wilde, inheemse, bomen en struiken staan aan de top van de 
ladder van natuurlijkheid. Daarom is het van belang om voor be-
planting dergelijk plantmateriaal in te zetten, liefst ook nog uit 
de onmiddellijke omgeving, met name in de grote groengebie-
den en ecologische verbindingszones. En uiteraard in en nabij 
de bestaande oude boskernen. 

Het ‘Levend Archief‘ verzamelt zaden van wilde planten. Staats-
bosbeheer heeft een kweekprogramma voor bomen en struiken. 
Die moeten wel een paar jaar van te voren worden besteld. Het 
beste is materiaal te gebruiken van lokale herkomst. Het zou 
goed zijn als de gemeente Den Haag zich daarvoor inzet!

De gemeente wil vergroenen, maar hoe? Onttegelen, en 
dan wat? Wat is het best haalbare voor de natuur? De 
antwoorden hangen natuurlijk sterk af van de locatie.

Een asfaltvlakte is met stip het minst natuurlijk. Daar groeit 
niets, water kan er niet goed door. Hoewel, de natuur doet wel 
haar best. Tot verdriet van de fietser die hobbelt over wortels. 
En zij toont zich soms supersterk, wat blijkt uit paddenstoe-
len die dwars door asfalt omhoog komen. 

De volgende treden op de ladder zijn tegels, grind en kunst-
gras. Daarbij gaat het erom of water kan infiltreren, en of een 

Veldje met natuurlijke inheemse kruiden bij de Cremerweg

Eikenstoof Belvedèreduin
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Achtertuinbomen

Bomen zijn belangrijk in een stad. Daarbij horen vooral ook 
de talrijke bomen in particuliere tuinen. Om die te mogen 
kappen heb je tot nu toe in bijna alle steden een vergunning 
nodig. Niet iedereen zal zich daaraan houden, maar het is 
een broodnodige rem op teveel bomenkap.
Het college van B&W van Den Haag heeft het voornemen die 
vergunningplicht voor bomen in achtertuinen af te schaffen. 
De AVN probeert daar een stokje voor te steken. Wij vinden 
het een rampzalig idee. Als het teveel kost, kunnen de leges 
beter verhoogd worden dan de plicht zomaar af te schaffen.

De AVN heeft een oproep gedaan foto’s in te sturen van bij-
zondere bomen in een achtertuin. Hier een selectie. De cur-
sieve tekst bij de bomen komt van de inzenders.

Een fotoreportage

Waarom er een vergunning-
plicht voor kappen van bomen 
in achtertuinen moet blijven!

Boven:
Tussen Atjehstraat en Sumatrastraat zijn recent bo-
men gekapt. Deze staan er nog.

Onder:
‘Bij ons in de nabijheid staan 2 prachtige, tot boom 
uitgegroeide exemplaren van een Ilex acquifolium en 
een Taxus baccata. Deze bomen staan in tuinen van 
huurappartementen, wij houden telkens ons hart vast 
wanneer er een nieuwe huurder komt. Ze zitten vol le-
ven van merels, koolmezen, Vlaamse gaaien, mussen...

Linksonder:
Esdoorns in een tuin in het Regentessekwartier. Een 
omwonende probeert al jaren om kap te voorkomen.

Linksboven:
Kastanjes in een achtertuin van het Van Stolkpark. ‘Dit 
stuk is helaas in 2001 geheel betegeld, maar er komen 
toch veel vogels, lijsters, merels, spechten en af en toe 
zelfs eekhoorns in deze bomen‘.

Rechtsboven:
Laan van Meerdervoort, Vruchtenbuurt, niet ver van Wa-
pendal.

Linksonder:
Laurierkers, Herengracht. ‘Het is de enige boom in het 
blok, een schuilplaats voor vogels en onze natuurlijke 
airco in de zomer’. 
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kerkbos in de loop der jaren geleden en is de algehele toestand 
niet optimaal. Gelukkig zijn er nieuwe perspectieven. Overleg 
tussen de tuincommissie en de Stichting Duurzaam Leidschen-
dam-Voorburg leidde in 2021 tot een bomenschouw door de 
landelijke Bomenstichting. Na veldbezoek door onder andere 
de Haagse Vogelbescherming en de groenbeheerder van de ge-
meente is een toekomstvisie voor het kerkbos opgesteld.

Als belangrijkste doelen staan daarin het duurzaam in stand 
houden als stilteplek in de natuur en het vergroten van de na-
tuurwaarden voor icoonsoorten, zoals huismus, boomklever, 
merel, nachtegaal, steenuil en gierzwaluw. Ook de egel en enke-
le soorten insecten en vleermuizen staan genoemd. De biotoop 
is met name geschikt als leefgebied voor stinzenbollen en dot-
terbloem. Op basis van deze toekomstvisie heeft de provincie 
Zuid-Holland een subsidie toegekend. Inmiddels is de herinrich-
ting in volle gang.

Het bos wordt uitgedund, gesnoeid en er worden inheemse bo-
men aangeplant waar nodig zoals eik, linde en kastanje. Met de 
aanleg van takkenrillen en ruigtes, aanplant van stinzenbollen 
en van besdragende mantel- en zoomvegetatie wordt leefgebied 
gecreëerd voor vogels en kleine fauna. Maar ook worden bloe-
menweides ingezaaid, nestkasten opgehangen en er wordt een 
faunapassage voor egels tussen kerkbos en gemeentelijk groen 
aangelegd.

Zo kan deze groene parel nog tot in lengte van jaren bijdragen 
aan het herstel van de zo bedreigde biodiversiteit en omwonen-
den de gelegenheid bieden om dichtbij huis van een stukje echt 
bos te genieten.

Kerkbos Stompwijk 

Het verstedelijkte grondgebied van de gemeente Den 
Haag en haar randgemeenten kent gelukkig nog steeds 
onbebouwde terreinen die de voortgaande stadsuitbrei-
dingen hebben overleefd. Zo zijn er de duinen, de (veen)
weides, oude landgoederen en buitenplaatsen en enkele 
jonge bosgebieden in de buurt van de Vliet.

Midden in de polder oostelijk van de A4 ligt sinds eind ne-
gentiende eeuw ook nog een beboste ‘postzegel’ die maar 
weinigen bekend zal zijn. Het betreft de bostuin die naast 
en achter de Sint-Laurentiuskerk in Stompwijk is gelegen. 
Recentelijk is hier een ecologisch interessante ontwikkeling 
in gang gezet. 

Stompwijk
In het landelijk gebied ooste-
lijk van de Vliet ligt de voor-
malige gemeente Stompwijk, 
nu onderdeel van Leidschen-
dam-Voorburg. Ook na de 
annexatie door Den Haag 
van het zuidelijkste deel 
in 2002, heeft Stompwijk 
met circa 21 vierkante kilo-
meter nog steeds een om-
vangrijk grondgebied. Naast 
een dorpskern met ruim 
tweeduizend inwoners in de 
noordoostelijke hoek kent 
Stompwijk een groot lande-
lijk gebied, met daarin onder 
andere het westelijke deel 
van de Nieuwe Driemanspol-
der, de buurtschap Wilsveen 
met de bekende molendrie-
gang, de Leidschendammer-
hout, de vogelplas Starre-
vaart en Vlietland. 

Ontstaan
Oostelijk van de meest land-
inwaarts gelegen strandwal 
waarop Rijswijk, Voorburg, 
het voormalige Veur en Voor-
schoten zijn gebouwd, lag 
van oudsher een uitgestrekt moerasgebied, waarin zich een 
dikke veenlaag vormde. Reeds vanaf de middeleeuwen vond 
in dit gebied turfwinning plaats, waarbij grote watervlaktes 
ontstonden. Na droogmaling met molens ontstonden weide-
gebieden die geschikt waren voor veeteelt. In het gebied lag 
ook de ambachtsheerlijkheid Stompwyck, die vanaf de Ba-
taafse tijd een zelfstandige gemeente vormde tot het in 1938 
met de gemeente Veur fuseerde tot Leidschendam.

Aan de rand van de dorpskern van Stompwijk, aan de tegen-
woordige Dr. Van Noortstraat bevond zich vanaf de achttien-
de eeuw een rooms-katholieke schuilkerk. Tijdens de ‘ka-
tholieke emancipatie’ in de tweede helft van de negentiende 
eeuw is dit gebouw in de jaren 1871-1873 vervangen door de 
neogotische Sint-Laurentiuskerk, met aangebouwde pasto-
rie, ontworpen door E.J. Margry. Voor de kerk ligt een plein, ter 
rechterzijde een kleine begraafplaats. Achter de kerk bevindt 
zich een diepe tuin met hoge bomen en een waterpartij. Het 

Sander Wennekers

gehele complex inclusief de 
als ‘kerkbos’ of ‘pastoors-
bos’ bekend staande tuin is 
een rijksmonument.

Kerkbos
De kavel met voorplein, 
kerk, begraafplaats en tuin 
is ongeveer twee hectare 
groot. Voorin staan rechts 
een oude linde en links een 
grote beuk. Achter de kerk 
bevindt zich de pastorie-
tuin met gazon, moestuin, 
waterpartij, bosschages en 
enkele alleenstaande bo-
men. Helemaal achterin is 
een dicht bos met bospa-
den. Rechts van de kerk ligt 
de begraafplaats die is om-
zoomd door fraaie leilindes 
en een korte rij met zeer 
oude haagbeuken. Door 
hun grillige vorm zijn deze 
haagbeuken heel karakte-
ristiek.

Tot voor kort stond in het 
gazon een grote rode beuk, 
die blijkens het landelijk 
register monumentale bo-

men was aangeplant tussen 1830 en 1840. Helaas was deze 
boom ernstig aangetast door de tonderzwam en is hij tijdens de 
februaristorm van begin 2022 omgewaaid. De resterende boom-
stomp blijft er staan als hommage aan de boom, maar ook als 
bron van biodiversiteit. Even verderop staat aan de oever van de 
waterpartij nog een grote gewone beuk. Ook staan in dat deel 
van de tuin twee grote essen en een alleenstaande walnoot.

Het kleine bos achterin kenmerkt zich door een dichte begroei-
ing van veel esdoorn, lijsterbes, kastanje, hulst, eik en een rode 
beuk. Hier is uitdunning van het opschot dringend noodzakelijk 
om de overige bomen ruimte te geven om te groeien. Helemaal 
achterin, langs de sloot en met uitzicht over de polder, staan on-
der andere een monumentale plataan uit 1890-1900, een grote 
es, zwarte els en wat esdoorns. 

Icoonsoorten
Ondanks regelmatig onderhoud door vrijwilligers heeft het 

Achterzijde van het kerkbos

Deze haagbeuken zijn naar schatting minstens een eeuw oud

Stomp van de in de februaristorm van 2022 gesneuvelde rode beuk

Onbekende groene polderparel
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Duinbos Clingendael 

Het duinbos van Clingendael is einde achttiende eeuw 
ontstaan. Waarschijnlijk is het aangelegd voor hout-
winning. Al vroeg was er een pad richting Wassenaar. 
Het duinbos was in 1939 nog particulier bezit. Na 1954 
werd de gemeente Den Haag eigenaar. De oppervlakte 
van het bos is ongeveer twaalf hectare. Het duinreliëf 
is ongerept gebleven. Maar voor de instandhouding van 
dit alles in de toekomst is een beheerplan zeer gewenst.

Ontwikkeling
Het duinbos heeft zichzelf ondanks alles grotendeels ont-
wikkeld als een zelfregulerend, levend orgaan. Dat maakt 
het ook zo divers: verspreid staande oude beuken en eiken 
die in groepen of solitair een eigen plaats hebben verwor-

ven. Daarnaast staan er de grove den, hulst, taxus, lijsterbes, 
esdoorn, berk, kastanje, essen en iepen. Het is een van na-
ture gevormde biodiversiteit. Daar waar de omstandigheden 
gunstig zijn heeft zich een kruidlaag ontwikkeld. Alleen de 
rododendrons zijn na 1955 aangeplant. Zij zijn gaan woeke-
ren en moeten op selectieve plekken worden verwijderd.

Beheer
Het beste beheer voor dit duinbos zou dat voor een bosre-
servaat zijn. Bosreservaten zijn biologisch of wetenschap-
pelijk waardevolle bosgebieden met een daarop toegespitst 
beschermingsstatuut. Beheermaatregelen, waaronder dun-
nen, worden beperkt. Dat kan goed, want het duinbos is au-
tonoom en is dat vrijwel sinds de aanleg geweest. Natuurlij-
ke verjonging van o.a. beuk vindt plaats waar oude beuken 
afsterven. Zaailingen van eik zijn helaas niet aangetroffen, 
maar aanplant van eiken is ongewenst. Daarvan zouden de 
genen te veel afwijken van die van de in het gebied al aanwe-
zige eiken. Ook dat is ongewenste verstoring. 

Wat niet moet gebeuren zijn ingrepen met houtwinning 
als doelstelling, opzettelijke ingrepen in de biodiversiteit, 
kunstmatig invoeren van andere soorten, net zo min als 
het bevoordelen van bepaalde boomsoorten boven andere. 
De oude eiken en beuken met hun grote kronen zijn beide 
uiterst belangrijk voor CO2

-opslag en in dat opzicht gelijk-
waardig in dit bos. Ook moet niet gedund worden.

Toekomst
Ongecontroleerde openstelling voor wandelaars en honden 
kan eigenlijk niet meer. Minimaal zou een beleid voor hon-
den moeten worden ingevoerd, waaronder een verbod op 
hondenuitlaatdiensten. Een uitgekiend padenplan zal ten 
gunste komen aan de natuur in het bos. Aanleg van paden 
op de Waalsdorpervlakte bijvoorbeeld had een gunstig ef-
fect.

Zoals de Japanse tuin een eigen beheerplan heeft, zo kan 
ook een apart beheerplan worden opgesteld voor het duin-
bos, los van een beheerplan voor heel Clingendael.

Joost S.H. Gieskes

Op de reliëfkaart is het duin nog goed te zien

Een hernieuwd pleidooi voor 
beheer als bosreservaat

De gevolgen van het rooien van een boom in een 
volwassen bos kunnen veel ingrijpender zijn dan 
bij individuele bomen. Dat komt door hun sociale 
structuur, vooral ondergronds. De kennis hierover 
ontbrak in het verleden, tegenwoordig is men zich 
daarvan meer bewust geworden.

is daarom alarmerend. Reden waarom de AVN en de Haagse 
Vogel bescherming (HVB) de handen ineen geslagen hebben 
en een ‘Actieplan de Groene Long van Laak’ hebben opge-
steld. Met de Groene Long wordt gedoeld op een gebied in 
en om de Binckhorst. Er worden nest- en fourageerplaatsen 
aangelegd op een zodanige afstand van elkaar dat de mus-
sen gemakkelijk heen en weer kunnen vliegen. Dit bevordert 
de uitwisseling tussen de verschillende kolonies. Dat is weer 
goed voor de robuustheid van de mussenpopulatie. 

Het doel is om snel en betaalbaar actie te nemen om de 
aanwezige kolonies van huismussen te redden door groene 
struiken, klimplanten, drinkwater, veilige heggen en hagen 
aan te leggen. In het actieplan zijn drie locaties genoemd: 
de Kasteeltuin, de Stadsboerderij bij de Stuwstraat en een 
kadetraject langs de Trekvlietweg. Bij deze drie locaties moet 
op korte termijn geschikte beplanting komen, omdat de 
huismussenkolonies in hoog tempo achteruit gaan. 

Het plan gaat worden uitgevoerd!
Eind 2022 is het plan aan de gemeenteraad en de verant-
woordelijke wethouder gepresenteerd. Het college van B&W 
heeft het actieplan gelukkig in zijn geheel omarmd. Een 
citaat uit de antwoordbrief: ‘...het [college] erkent dat in de 
plan- en beleidsregels [...] niet specifiek is geborgd dat de 
huismuspopulatie vitaal is te houden in de Groene Long van 
Laak. [...] Het college is dan ook bereid het voorgestelde actie-
plan tot uitvoering te brengen in samenspraak met de AVN 
en HVB.’ 

Inmiddels is het overleg met de groenbeheerder van Laak ge-
start en kan het plan op korte termijn worden uitgevoerd. De 
AVN en HVB zien dit als een stimulans om hiermee door te 
gaan, niet alleen in de Binckhorst maar bij alle grootschalige 
nieuwbouwplannen in Den Haag. 

Actieplan ‘Groene 
Long van Laak’

Ons ‘Actieplan Groene Long van Laak’ is onlangs in zijn 
geheel door het Haagse college van B&W omarmd! Dat 
is goed nieuws.

Voormalig industriegebied de Binckhorst heeft al jaren 
de aandacht van de AVN. Wij schrijven er regelmatig over. 
Daarbij kwamen ook de vele mooie en zonder twijfel goed 
bedoelde beleidsnota’s aan de orde om natuur en groen in 
de Binckhorst te bevorderen. Helaas blijkt de uitvoering van 
deze geschreven visies, wensen en plannen weerbarstig te 
zijn en verdwijnt er steeds weer groen, terwijl juist meer 
groen is beloofd.

De huismus als gidssoort
Het verdwijnen van de groene plekjes op de Binckhorst is 
een enorme bedreiging voor onder andere de huismus. De 
huismus kan worden gezien als gidssoort voor biodiversiteit 
en natuur. Het teruglopen van de aantallen in de Binckhorst 

Frederike Bloemers

Een huismus bewaakt het nest. Foto: Martijn van de Reep

Vijf nest- en fourageerplekken voor mussen waarvan er drie snel worden verbeterd
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De Aardbeiboom
Arbutus unedo

Aardbeiboom. De meeste mensen die voor het eerst de 
naam tegenkomen kunnen zich aardbeien die aan een 
boom groeien maar moeilijk voorstellen. Toch wordt de 
boom in verschillende landen ook zo genoemd.

Die naam spreekt ook veel meer tot de verbeelding dan de 
botanische naam Arbutus unedo, die moeilijk te onthouden 
is. De boom komt aan zijn naam door de kleine vruchtjes, 
die een beetje op een aardbei lijken, maar die zeker niet de 
lekkere smaak daarvan hebben.

De aardbeiboom is bij ons niet erg bekend. Toch is hij in-
teressant genoeg om er eens aandacht aan te besteden. 
Hoewel de meeste varianten voorkomen in landen met een 
subtropisch klimaat, is het land van herkomst van de soort 

die hier bekend is Ierland. 
Daar heeft hij de laatste 
ijstijd kunnen overleven 
omdat de gletsjers dat ei-
land nooit helemaal heb-
ben bedekt. 

Hij groeit ook in ons land, 
maar wordt hier zelden 
hoger dan een struik. 
Deze is wel te vinden als 
decoratieve plant voor 
tuinen en plantsoenen. 
In subtropische landen 
kan hij uitgroeien tot een 
boom van wel twaalf me-
ter. Het is daarmee wel 
duidelijk dat de plant ei-
genlijk thuishoort in war-
mere streken.

Van de twintig soorten Arbutus komt er maar één in 
Noord-Europa voor en dat is de Arbutus unedo. De boom is 
hier overigens tamelijk zeldzaam. Heel anders is dat in de 
Middellandse Zeelanden. De Spaanse naam is ‘madroño’ . Op 
het wapen van Madrid wordt hij samen met een beer afge-
beeld. Wie weet heeft de naam van de Spaanse hoofdstad er 
ook mee te maken, want als je madroño op Spaanse wijze 
uitspreekt ben je er al haast.

Familie 
De plant is ingedeeld bij de heidekruidachtigen, een grote 
familie die overigens meestal kleine planten en struiken 
bevat. In onze omgeving lijkt de aardbeiboom meestal een 
beetje op de laurier. 

Eigenschappen
Onder gunstige omstandigheden zoals in het zuiden van Ier-
land groeit de Arbutus unedo uit tot een klein boompje dat 
zo’n negen meter hoog kan worden. Hij heeft dan een kor-
te dikke stam en een brede kroon die bestaat uit gedraaide 
takken en licht behaarde twijgen. De verspreid zittende vrij 
grote bladeren zijn sterk, hebben een gezaagde rand en een 
gladde glanzende bovenkant. Ze blijven het hele jaar zitten. 
Aan de lichtgroene onderzijde ervan is de witte hoofdnerf 
goed zichtbaar. 

Bloeiwijze
Heel bijzonder is dat de bloei begint in oktober en tot in de 
winter doorgaat. De kleine urnvormige bloempjes zijn wit en 
zitten in trosjes bijeen. Ze dragen dan vruchten in de vorm 
van bolletjes die er een jaar over doen om te rijpen. Die krij-
gen de rode kleur van een aardbei als de nieuwe bloempjes 
al weer verschijnen. Dan zitten bloemen en vruchten tegelijk 
aan de boom.
In de lange rijpingsperiode ontwikkelt zich wat alcohol. In 
Portugal wordt van de ‘aardbeien’ een likeur bereid en in 
andere landen maakt men er jam, wijn en honing van. De 
vruchten zijn op zichzelf niet lekker maar er kunnen dus wel 
lekkere dingen van worden gemaakt. Weinig bekend hier tot 
dusver, maar dat kan zomaar veranderen.

Jaap van Loenen

‘Aardbeien‘ aan de boom

Foto Umberto Fernando, via Wikimedia Commons

Kuifmees en 
naaldhout

Elk landschap heeft een specifieke flora en fauna. Dat 
geldt voor graslanden, moerassen en natuurlijk ook voor 
dennenbossen. Naaldbomen worden door beheerders 
en bosbouwers nogal eens ondergewaardeerd, ondanks 
hun specifieke biodiversiteit. Daartoe behoort onder an-
dere de van een parmantig kuifje voorziene kuifmees.

De kuifmees hoort landelijk nog tot de vrij talrijke broedvo-
gels met ongeveer 14.000 broedpaartjes. De verspreidings-
kaart ervan zou als een sjabloon passen op een kaart die 
de verspreiding van naaldhout weergeeft: Drenthe, het Velu-
wemassief, de Utrechtse Heuvelrug en Noord-Brabant. Ook 
de duinstrook is zichtbaar. De kuifmees komt daar voor van 
Schoorl tot Den Haag.

Kuifmees nader geïntroduceerd
De kuifmees broedt uitsluitend in naaldbossen boven een 
bepaald oppervlak. Bossen kleiner dan vijftig hectare zijn 
minder geschikt als leefgebied dan grote aaneengesloten 
complexen. Als de bossen kleiner worden daalt zowel het 
aantal als de dichtheid van de kuifmees. Dat wil zeggen dat 
er natuurlijk minder kuifmezen in een klein bos voorkomen, 
maar ook minder per hectare.

In de Haagse regio is de soort vrijwel beperkt tot het Ganzen-
hoekbos in de noordhoek van Meijendel en het Duinrellbos. 
Vanaf half juni kunnen ook op andere plekken kuifmezen 
worden waargenomen. Dat zijn altijd de jongen. Volwassen 

vogels komen zelden verder dan vijftien kilometer van hun 
broedomgeving, zo is uit ringonderzoek gebleken. Dat maakt 
de soort zo kwetsbaar.

Vervangen van naald- door loofbomen
De afgelopen decennia is heel wat naaldhout verdwenen.
Nadat in de jaren zeventig en tachtig door de zure regen veel 
naaldbomen waren gestorven, zijn veel bossen omgevormd 
tot gemengde bossen. Ook zijn naaldbossen geruimd om 
ruimte te maken voor heidevelden. Ook in onze omgeving 
zijn een aantal jaren geleden in het Ganzenhoekbos heel wat 
dennen gesneuveld. Sinds eind vorige eeuw is het aantal 
kuifmezen daarom landelijk gestaag afgenomen. En omdat 
de soort zo honkvast is gaat hij niet op zoek naar andere 
naaldhoutbossen. Voor de populatie in de duinen is een ex-
tra obstakel het feit dat de naaldbossen in de duinen geïso-
leerd liggen van de overige geschikte bossen.

Verdwijnt de kuifmees uit ‘het Haagse’?
Het is lastig te zeggen of de kuifmees in onze regio kan 
voortbestaan. Feit is wel dat kleine en geïsoleerde popula-
ties compleet kunnen verdwijnen door het vellen van naald-
bossen. Dat geldt trouwens ook voor vogelsoorten als zwarte 
mees en kruisbek. Ook bevatten dennenbossen specifieke 
plantensoorten, zoals de kleine keverorchis en de dennen-
orchis, en paddenstoelen als de panteramaniet, dennen-
bloedzwam en de paarse dennenzwam. Beheerders moeten 
beseffen dat naaldhout een eigen, kostbaar ecosysteem is 
dat verloren gaat bij het overgaan op een gemengd bos.

Adri Remeeus

Een precaire verbinding?

Kuifmees op een spar. Foto Wim de Koning Gans
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Na vele jaren vragen is het zo ver, in enkele dagen zijn de grote 
esdoorns die te dicht stonden op de oude eiken en de honderd-
jarige dennen van het Belvedèreduin weggehaald. Ook aan de 
stadskant van de Scheveningse Bosjes, naast de zandvlakte, 
zijn veel bomen verwijderd en in rillen gestapeld, eveneens voor 
90% esdoorns. In de krokusvakantie wordt gewerkt in het deel 
van het gebied tussen de Waterpartij en de Duinweg. Daar staat 
veel bamboe. Ook esdoorns die te dicht groeien op gewenste 
soorten bomen, zoals eiken, worden verwijderd. Het aanzicht 
vanaf het Indisch monument zal tijdelijk minder fraai zijn. Her-
plant van bomen en struiken vindt pas in het najaar plaats, om 
de negatieve effecten van weer een droge zomer te vermijden. 
Dit is jaar twee van het vijfjarig beheerplan, waarin telkens een 
deel van het bos wordt aangepakt.

In het Atrium van het Stadhuis waren ze in februari te zien 
op een maquette. Drie nieuwe groene parken waaronder 
een park bovenop een over kluizing van de Utrechtse Baan.

Dubbel gebruik van de ruimte lijkt een logische oplossing: de 
Utrechtse Baan in een tunnel met daar bovenop een stadspark 
van duizend meter lang. 

De gemeenteraad heeft in een commissievergadering een aan-
tal experts geraadpleegd. Het probleem met een park boven een 
tunnel is dat er strenge normen zijn voor tunnels om te voor-
komen dat automobilisten die in een tunnel stilstaan kunnen 
stikken of op andere wijze gevaar lopen. Er mogen geen files in 
een tunnel staan, en op de Utrechtse Baan staan juist altijd files 
omdat daar het verkeer wordt gedoseerd dat verder de stad in 
gaat.

Daarnaast zijn parallelle en kruisende wegen onontkoombaar. 
Daardoor wordt het ook bij een lange tunnel nooit een doorlo-
pend park, maar een schakel van groene kamers. Met afwisse-
lend wat meer en wat minder hoogwaardig groen. 

Ook zijn tunnels heel duur. Daarom is het verstandig ook naar 
alternatieven te kijken, zoals een deels open overkluizing. Of de 
Utrechtse Baan laten zoals die is en het groen anders inrichten. 
Of dat kan is de vraag. Veel ruimte is er niet. De geraadpleegde 
experts gaven aan dat niet alleen om de hoeveelheid, maar ook 
om de kwaliteit van groen gaat.

Park op de Utrechtse Baan?Actualiteiten

Een stukje groen bij de haven

In voormalig bedrijventerrein de Binckhorst worden momen-
teel en in de komende jaren vijf- tot tienduizend woningen ge-
bouwd. Daar hoort openbaar vervoer bij. Ten behoeve van een 
‘Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding’ (HOV) vanuit de 
Binckhorst naar station Voorburg en naar Rijswijk/Delft zijn 
10 verschillende varianten onderzocht door bureau Arcadis. De 
voorkeursvariant van de gemeente op basis van technisch on-
derzoek is een tram vanaf Den Haag Centraal naar station Voor-
burg en een afsplitsing vanaf de Binckhorstlaan via de Prinses 
Mariannelaan en Geestbrugweg richting Rijswijk/Delft. De AVN 
heeft een zienswijze ingediend om te voorkomen dat de tram 
langs de Maanweg wordt aangelegd, waardoor de ecologische 
zone langs de Broeksloot wordt aangetast.

Tram langs ecologische zone

Bij de Scheveningse haven lag lange tijd een strook 
‘duin’. Je mocht er op wandelen, maar heel druk was 
het er niet. Er groeide duinvegetatie en het vormde een 
rustpunt voor trekvogels. 

De Scheveningse kust ligt centraal in de trekbanen van vo-
gels tussen broedgebieden in Noord-Europa en hun overwin-
teringsgebieden in Zuid-Europa en Afrika. Deze duinstrook 
is afgegraven voor de aanleg van een parkeergarage. Over 
die parkeergarage heen zal een lading zand teruggeplaatst 
worden, waar weer duinvegetatie kan ontstaan. Ook is het 
goed als op nieuwe gebouwen in deze zone groene of bruine 
daken komen. 

Naast de ingang van de garage komt in een stukje groen ho-
reca, met een groen dak. Een snackpaviljoen dat vroeger op 
het Adriaan Maasplein stond, maar weg moest voor de bouw 
van het hotel daar. Helaas wordt daardoor een mini stuk 
groen weer wat kleiner. De AVN pleit ervoor stukken groen 
zo groot en aaneengesloten mogelijk te houden. Duinvege-
tatie zal het prima doen op een parkeerdak, maar niet als je 
de ruimte dichtbouwt en de bezoekers het terrein eromheen 
gaan betreden en vervuilen. Aan de noodzaak van horeca 
kun je twijfelen: aan de andere kant van Scheveningen, bij 
de noordelijke boulevard, rapporteert het AD over veel leeg-
stand, de krant noemt het een ‘spookboulevard’.

Scheveningse Bosjes in onderhoud

Beheer Scheveningse Bosjes

Westmade-Noord mag helaas 
worden gebouwd

De hoogste bestuursrechter, de Raad van State, heeft 
onlangs uitspraak gedaan in de zaak tegen het bestem-
mingsplan Westmade-Noord. De AVN had hiertegen 
beroep aangetekend, tegelijk met vele omwonenden. 
Helaas hebben we het beroep uiteindelijk verloren. Een 
paar maanden geleden kwam de rechter met een tus-
senoordeel en moest de gemeente op een aantal pun-
ten een nadere motivering geven.

Het bestemmingsplan maakt een woonwijk mogelijk van 
500 woningen tussen de Haagweg en de Oorberlaan. Wij 
argumenteerden dat de stikstofuitstoot van de nieuwbouw 
en het extra verkeer slecht is voor het nabijgelegen Natu-
ra 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen. Ook had vol-
gens ons een Milieu Effect Rapport (MER) gemaakt moeten 
worden voor alle projecten in het gebied samen. In het plan 
wordt de stikstofuitstoot uitgerekend en verrekend (sal-
deren). Dat goochelen met de ‘stikstofrechten’ van kassen 
en andere bedrijven in de buurt klopte volgens ons niet. De 
saldering vond namelijk plaats met de stikstofuitstoot van 
inmiddels verdwenen glastuinbouwbedrijven. 

De Afdeling bestuursrechtspraak gaf de eisers (ons) hier 
vorig jaar gelijk in met een tussenuitspraak en droeg de 
gemeente op om hier nader onderzoek naar te doen. Tegen 
de nadere motivering van de gemeente hebben wij ziens-
wijzen ingediend, maar die zijn door de Raad van State on-
gegrond verklaard. Deze besloot in januari van dit jaar dat 
de gemeente aan de opdracht had voldaan en de gebreken 
had hersteld. Onze zienswijzen werden aan de kant geveegd. 
Ingewikkelde materie, maar het betekent dat Westma-
de-Noord mag worden gebouwd.

En hier dan een tram langs?

De gemeente heeft in een jaar 60 plekken ontsteend en vergroend, hier in het Centrum
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Van het bestuur Contactgegevens
Portefeuillehouders AVN

Bestuur AVN

Helpt u ons aan een nieuw lid?
Ja, ik steun het Stedelijk Groen en word voor 
minimaal € 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 doneren via www.avn.nl/donatie

Algemene ledenvergadering
15 april 2023 vanaf 10 uur

Op zaterdag 15 april aanstaande houdt de AVN haar 
jaarlijkse algemene ledenvergadering. Vanaf 10 uur 
staat de koffie klaar. De vergadering begint om 10:30 
en eindigt om ongeveer 12 uur.

We nodigen u na de ALV uit voor de lunch en aansluitend een 
lezing van Harrie van der Hagen. Harrie is ecoloog bij Dunea. 
Onder de titel ‘Koning Konijn’ zal Harrie ingaan op de gevol-
gen van de sterke afname van de konijnenpopulatie, stik-
stofdepositie en klimaatverandering voor de biodiversiteit 
in Meijendel. Het konijn wordt node gemist; is de inzet van 
grote grazers het antwoord?

Als locatie is gekozen voor het zalencentrum boven Den 
Haag Centraal Station. Als u aan de kant van de Rijnstraat de 
stationshal inloopt, vindt u direct na de ‘OV-Services & Tic-
kets ruimte’ aan de linkerkant een roltrap. Die gaat u op en 
dan wordt u bij de entree op de eerste etage verder verwezen. 

Meer informatie
Alle stukken zullen tijdig, dus uiterlijk 15 maart, te vinden 
zijn op onze website www.avn.nl/jaarstukken-2022. Wij hou-
den u graag ook per e-mail op de hoogte, maar wij mogen u 
op grond van de privacy-wetgeving geen nieuwsbrief sturen 
als u zich daarvoor niet apart heeft opgegeven via de AVN 
website!

Opgeven noodzakelijk, uiterlijk 10 april
Vanwege de lunch is opgeven voor de ALV noodzakelijk. U 
kunt dan ook eventuele dieetwensen aangeven. Mailen naar: 
info@avn.nl of bellen: 070-3388100. Vermeld altijd duidelijk 
uw naam en (e-mail)adres en het aantal personen.

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

Caroline Boonstra Centrum

Jaap van Loenen Duinoord

Arnim van Oorschot Zuidwest, Leijenburg e.o

Caroline de Jong-Boon Scheveningse Bosjes, Westbroekpark

Joost Gieskes Benoordenhout

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

Sander Wennekers Leidschendam

Dick Ooms Vlietzone

Voorzitter

Dick Ooms

Vicevoorzitter

Adri Remeeus

Secretaris

Caroline de Jong-Boon

Tim den Outer

Penningmeester

Caroline Boonstra

Lid

Jos Verhoeff

Ledenadministratie

Peter Huisman

Algemeen contact 070 - 33 88 100 info@avn.nl

Kantoor Badhuisstraat 175, 2584 HH D-HDeze uitgave wordt met een financiële bijdrage gesponsord door Quantes Grafimedia, Rijswijk

Meld u aan voor de AVN 
digitale nieuwsbrief

De communicatie met de leden is natuurlijk van groot 
belang voor een vereniging als de AVN. Daarom zal de 
bestaande nieuwsbrief regelmatiger worden verstuurd 
en meer onderwerpen bevatten.

Op de website van de AVN prijkt al jaren een knop die uitno-
digt om in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Daar hebben 

tot nu toe zo’n 650 mensen gebruik van gemaakt. Helaas 
moeten die in de praktijk iedere keer een jaar wachten tot er 
weer een nieuwe brief per e-mail bezorgd wordt. Daarin wordt 
vervolgens alleen de jaarlijkse ALV aangekondigd. Maar er is 
altijd veel meer te vertellen. Onze buitengewoon actieve kern 
van portefeuillehouders zorgt voor een veelheid aan onder-
werpen die uitleg verdienen voor de rest van de leden.

Voortaan krijgt u, mits u zich ervoor aanmeldt, regelmatiger 
de ins en outs van wat onze actieve leden zo voor u proberen 
klaar te boksen. We denken vooral aan kort nieuws over waar 
de AVN mee bezig is. Daarmee hopen we meer inzicht te ge-
ven in het vaak verborgen werk dat onze vele actievelingen 
voor de natuur in Den Haag en omstreken verrichten. Aarzel 
daarom niet, vul op www.avn.nl uw e-mail adres in en klik 
op de abonneer-knop. U krijgt op het e-mail adres dat u in-
vult een bevestigingsmail. Vergeet niet op de bevestigings-
link die daarin staat te klikken, anders is uw abonnement 
niet actief. Krijgt u die bevestiging niet, check dan vooral uw 
‘spam‘ ofwel ongewenste mail map.
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Volgens het huidige omgevingsplan voor de Binckhorst 
komen er 5000 woningen bij en er zijn al plannen voor nog 
meer. Er is een nieuw park beloofd langs de Trekvliet.

Wat is er nu wel aan groen in of bij de Binckhorst? De kas-
teeltuin en de ecozone langs de Maanweg. Omwonenden 
zijn bezorgd over plannen voor de aanleg van een sneltram 
vlak langs de ecozone en teveel hoogbouw pal naast de 
kasteeltuin. 

Zaterdag 10 juni om 10 uur krijgt u de kans om de natuur 
in deze verstedelijkte omgeving te ontdekken en te erva-
ren! Met IVN gids Lisette van Pelt en AVN portefeuillehou-
der Peter Hegi. Laat u verrassen door de natuur rondom de 
Voorburgse Binckhorstlaan, de beschermde ecologische 
zone tussen Broeksloot en Maanweg, de natuur rondom de 
Huygenstraverse en Opa’s veldje in Voorburg. 

10 juni: Excursie Binckhorst / Voorburg West

6 mei: Wandeling door arboretum Zuiderpark
Het Zuiderpark bestaat 100 jaar! Een bijzonder onderdeel 
daarvan is het landengebied, waar oud-directeur Plant-
soenendienst en dendroloog Simon Doorenbos door hem 
verzamelde bijzondere bomen en struiken liet planten. Die 
zijn afkomstig uit zeven gebieden, China, Japan, de Hima-
laya, Voor-Azië, Noord-Amerika en Noord- en Zuid-Europa. 
Wordt dit prachtige, bijzondere, met zorg gerestaureerde 
arboretum in het Zuiderpark wel genoeg gewaardeerd? 
Plannen te over: er zou zelfs een klimbos in moeten komen. 

Daarom willen we er met de AVN graag een excursie aan 
wijden. Wij hebben onze bomenkenner Bas Steenks bereid 
gevonden op 6 mei om 10 uur de wandeling te begeleiden. 
Hij gaat u ‘alles‘ vertellen over de vele bijzondere bomen 
die het arboretum rijk is.

Er is tegenwoordig vaak veel belangstelling voor AVN ex-
cursies. We hebben daarom een extra IVN gids gevraagd, 
zodat twee groepen op pad kunnen.

Opgeven voor de excursies bij excursie@avn.nl. 
Afhankelijk van de beschikbaarheid van gidsen is 
er een maximum aantal deelnemers per excursie 
dus wie het eerst mailt die het eerst maalt. Verde-
re informatie 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 
www.avn.nl/donatie een kleine bijdrage kunt ge-
ven voor ons werk zijn wij u erkentelijk.


