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Colofon

Introductie

E

lke Hagenaar kent de Scheveningse Bosjes , de
Waterpartij en het Westbroekpark. Maar het

Haags Binnenduinbos? Nooit van gehoord…..
Het bestaat! Aanwezig en verborgen, versnipperd en
toch compleet.
Het Haags Binnenduinbos ligt tussen Den Haag en
Scheveningen op de plaats waar in de 19-de eeuw
nog een uitgestrekt duingebied lag dat de ‘Wildernisse’ werd genoemd. Inmiddels is de verstedelijking
opgerukt en zijn de duinen als groengebieden in de
vorm van duinbossen en parken opgenomen in de
stedelijke structuur.  We kennen ze nu als Zorgvliet,
de Scheveningse Bosjes, de Nieuwe Scheveningse
Belvedèreduin en het enigszins geïsoleerde Hubertuspark. We vinden ze ook nog terug als  kleinere
stukjes duinlandschap tussen de bebouwing.
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De restanten van die grote ‘Wildernisse’ samen

Nergens anders in Europa vindt men binnen een

De AVN vindt dat het geheel van groengebieden en

vervullen niet alleen een cruciale rol in de Haagse

stedelijke structuur een dergelijke uitgestrekte

parken een eigen naam verdient die recht doet aan

groenstructuur, ze zijn zelfs voor Europese begrippen

(200 ha) en veelvormige oase van natuur en kan men

het unieke karakter van het geheel.

qua omvang en karakter een uniek groengebied bin-

zich als wandelaar of fietser in de stad zo in de na-

Het zijn duinen, het is bos en het ligt binnen Den

nen de grote stad.

tuur opgenomen voelen.

Haag: ziehier Het Haags Binnenduinbos!

5

AVN-visie voor Het Haags Binenduinbos 2013

Bosjes, het Westbroekpark, de Waterpartij en het

B

In beeld brengen van…

teit en diversiteit”.  De AVN is zich echter ook bewust

en de Westduinen.

Om zorgvuldig afwegingen te maken, is de bestaan-

dat de stad, en dus ook de groene delen van de stad,  

de situatie goed in kaart gebracht. Dit is gedaan door

samen een dynamisch geheel vormen. De tijd staat

Uitgangspunt natuurkwaliteit

de betekenis voor de stad en de verhouding met de

de mogelijkheid te laten onderzoeken om het

immers  niet stil en veranderingen zijn daar onlos-

De AVN heeft daarom besloten om een visie op

twee duingebieden die eraan grenzen te bekijken.

Haags Binnenduinbos tot één Internationaal Park te

makelijk mee verbonden. De AVN ziet het als een

papier te zetten waarin de ontwikkeling van het

• In een apart hoofdstuk wordt aandacht besteed

transformeren, waarvoor drie ontwerpbureaus op-

uitdaging om met de tijd mee te bewegen en niet

gebied uitgaat van de eigen specifieke kwaliteit en

aan de ontstaansgeschiedenis van het gebied.

dracht kregen. Hoewel de voorstellen van de bureaus

star vast te houden aan eerder opgestelde regels.

kracht. Het doel is om die te beschermen en waar

• De karakters van de verschillende delen: de groen-

onderling sterk verschillen, sturen ze alle drie aan op

In het hoofdstuk ‘aanbevelingen’ wordt verder op het

mogelijk te versterken. De rust, natuur en relatieve

gebieden, parken en Buitenplaats Zorgvliet worden

een verhoging van te organiseren activiteiten in dit

bovenstaande ingegaan.

nachtelijke duisternis die er nu de bijzondere sfeer

zo kernachtig mogelijk beschreven: wat maakt ze

en uitstraling bepalen, zullen daarbij leidend zijn.

uniek, waarin onderscheiden ze zich van elkaar en

Restant oorspronkelijk duingebied

Die kwaliteiten zijn uniek voor dit groene deel van

hoe verhouden ze zich tot elkaar? De cultuurgeschie-

De AVN is ervan overtuigd dat Den Haag erg zuinig

Den Haag en moeten beschermd worden tegen de

denis, de recreatieve- en  de natuurwaarden worden

Het gebied waar de gemeente Den Haag voorne-

moet zijn op de natuurwaardes van dit unieke grote

oprukkende drang om meer stedelijke activiteiten te

in beeld gebracht, waarbij gekeken wordt naar de

mens is een ‘Park voor de Vrede’ te ontwikkelen

groengebied dat een restant is van de oorspronkelij-

ontwikkelen.

punten die bij het beheer voor verbetering vatbaar

maakt deel uit van de Stedelijke Groene Hoofdstruc-

ke jonge duinen. De aanduiding ‘park’ is daarom ver-

tuur van Den Haag, specifiek de belangrijke groen/

warrend en schetst een beeld van uitsluitend aange-

Individuele recreatie

recreatieve verbinding tussen de Oost- en de West-

legd cultuurgroen. Niets is minder waar. Het betreft

Deze studie gaat echter niet alleen over het behoud

Aan de hand hiervan wordt bepaald welke ontwik-

duinen. De kwaliteiten van deze groenstructuur

hier vooral een aaneenschakeling van gevarieerde

en versterken van de natuurwaarden, maar is ook

kelingen wenselijk zijn en welke activiteiten juist

worden uitvoerig beschreven in het Beleidsplan voor

deelgebieden die door hun compactheid een grote

een zoektocht naar mogelijkheden om de cultuur-

vermeden moeten worden. Op basis daarvan zullen

het Haagse Groen 2005-2015; ‘Groen kleurt de stad’.

gezamenlijke ecologische waarde vertegenwoordi-

historische en recreatieve waarden te vergroten. De

in de conclusie de maatregelen genoemd worden die

gen. Door geologische en geografische oorsprong en

AVN denkt dat daar veel winst te behalen is. Maar

de kwaliteit van het hele gebied kunnen verbeteren.

Uitgangspunt voor de AVN is dat de ontwikkeling

leeftijdsopbouw van de beplanting biedt dit gebied

in tegenstelling tot de drie ontwerpbureaus richt de

van een Park voor de Vrede niet in strijd kan en mag

habitats voor flora en fauna die niet te vergelijken

AVN zich met deze studie niet op groepsactiviteiten,

zijn met de uitgangspunten van dit groenbeleidsplan

zijn met aangelegde parken van deze grootte. Deze

maar wil ze de individuele beleving van het gebied in

en alle daaruit opgestelde deelnotities zoals o.a. de

groene buffer tussen Den Haag en Scheveningen

beeld brengen en vanuit dat uitgangspunt maatre-

Nota Ecologische Verbindingszones 2008-2018 en de

functioneert bovendien als een belangrijke schakel

gelen noemen die deze kwaliteit zullen verbeteren.

grote zorgen.

6

in de ecologische verbinding tussen de Oostduinen

egin 2013 besloot de gemeente Den Haag om

kwetsbare gebied. Deze ontwikkeling baart de AVN

AVN-visie voor Het Haags Binnenduinbos 2013

nota Haagse Bomen 2008-2017: “Kiezen voor kwali-

zijn.
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Inleiding

Analyse

D

e identiteit van Den Haag is gebaseerd op
de verwevenheid van natuur met de stad. In

Nederland is geen andere stad te vinden waar het
oorspronkelijke natuurlijke landschap op zoveel
plekken terug te vinden is. De uitgestrekte strook
duinen die tot het begin van de 20-ste eeuw tussen
het centrum en de zee lag, is voor een belangrijk deel
bewaard gebleven in de vorm van een aantal groengebieden dat in een groter verband samen met de
Haagse Beek-zone de ecologische schakel vormt tussen de twee grote duingebieden die de stad begrenHet Haags Binnenduinbos vormt een belangrijk onderdeel van de
stedelijke groene hoofdstructuur, die de Oostduinen verbindt met
de Westduinen.

zen. Aan de noordoostelijke kant zijn dat de Oostdui-

Kaart uit het beleidsplan voor het Haagse Groen 2005-2015
“Groen kleurt de stad”

De ‘Wildernisse’ heeft in de loop van de tijd een

drukke binnenstad en Scheveningen.

tels in de omgeving verbleven veel welgestelden uit
België, Frankrijk en Duitsland. In dat opzicht was het

Op  de volgende pagina’s kaarten is de recreatieve

ook toen al een internationale zone.

waarde in samenhang met drukte/stilte in de ver-

Het bijzondere was dat het groen niet alleen door de

schillende groengebieden en de kwetsbaarheid van

welgestelden gebruikt werd. Het was van iedereen.

de ecologische systemen in beeld gebracht.

Arm en rijk, Nederlanders (Hagenaars, Hagenezen
en Scheveningers) en buitenlanders wandelden er

Sociale geschiedenis

’s zomers en in de winter werd er geschaatst en van

De sociale geschiedenis van het gebied is uiterst

de hellingen gesleed. Deze gemoedelijke menging is

interessant. In de wijken tussen de parken en vijvers

typisch Nederlands.

woonden eind 19e eeuw veel rijke mensen, oudIndiëgangers, hoge ambtenaren en ministers. Het

In de kleine horecazaken, is deze sociale (interna-

groengebied was hun mogelijkheid om te wandelen

tionale) menging nog steeds te vinden: koffietent

en te tennissen. In de vooroorlogse pensions en ho-

De Oude Tol, koffietent de Prinsevink, eetcafé de

aantal gedaantewisselingen ondergaan waarover in
het hoofdstuk ‘Ontstaansgeschiedenis’ meer te lezen
valt. Belangrijk is dat het resultaat van die veranderingen een aantal groengebieden, grote en kleinere,
parken en duinbosjes opgeleverd heeft met een
bijzonder hoge ecologische waarde, en daardoor ook

Fotobijschrift:
Flaneren bij de Waterpartij
in 1903
Uit Collectie F. Beekman

een bijzonder hoge natuurwaarde voor de stad als
geheel. Het gebied is een relatief zeer rustig landschappelijk element dat een buffer vormt tussen de
AVN-visie voor Het Haags Binnenduinbos 2013
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nen en aan de zuidwestelijke kant de Westduinen.

D

e combinatie natuur/recreatie moet in het Haags
Binnenduinbos met de nodige omzichtigheid benaderd worden. Van oudsher zijn er plaatsen waar de recreatie geconcentreerd is en zijn er plekken waar de natuur
de overhand heeft.
De individuele wandelaar is de meest bescheiden vorm
van recreatie. Grotere groepen en luidruchtige activiteiten
werken op de meeste plekken verstorend.
Deze kaart geeft de huidige toestand aan. Merk daarbij
op dat alle bestaande horecagelegenheden zich buiten of
aan de rand van de rustige gebieden bevinden.

Boshut, terras De Bataaf, terras de Waterkant in het

ontworpen Scheveningseweg, het Vredespaleis,

kend is. Het oorspronkelijk landschap steekt er op

Westbroekpark bij het pontje naar de Haringkade,

Buitenplaats Zorgvliet -het voormalige landgoed

veel plaatsen door de huidige stedelijke bebouwing

wokrestaurant Westbroekpark, midgetgolf West-

van Jacob Cats-, de Joodse-, de Katholieke- en de

heen waardoor de grens tussen bebouwing en

broekpark, eetcafé Yon aan de Plesmanweg en sport-

Algemene Begraafplaats, de bunkers uit de Tweede

natuur op veel plekken moeilijk aan te wijzen is.

kantine Klein Zwitserland. De overeenkomst is dat ze

Wereldoorlog en het voormalige tolhek van de Sche-

Planten en dieren krijgen meer ruimte door deze

bijna allemaal aan de rand van het gebied liggen. De

veningseweg dat nu op de Kerkhoflaan staat. Verder

ecologische steppingstones. Een van de vele mooie

AVN heeft oog voor deze ruimtelijke spreiding en wil

zijn er verschillende monumenten en gedenk- en

voorbeelden hiervan is te vinden in Duttendel: de

het centrale deel ongerept en met rust laten.

uitkijkbanken te vinden.

wijk vormt zich organisch naar zijn (duin)omgeving en het lint van kleine duingebieden tussen de

Cultureel erfgoed

Tot slot kunnen de omliggende wijken genoemd

bebouwing van de Pompstationsweg vormt een na-

In cultuurhistorisch opzicht zijn er veel belangrijke

worden waarvoor een prachtige verwevenheid van

tuurlijke verbinding tussen de Nieuwe Scheveningse

elementen: de door Constantijn Huijgens in 1645

het wonen met het natuurlijk landschap kenmer-

Bosjes en Klein Zwitserland.

Recreatie/stilte kaart

Foto rechts:
Groene corridor naar de Nieuwe Scheveningse Bosjes

AVN-visie voor Het Haags Binnenduinbos 2013
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Foto links:
Typische Badplaats-architectuur
Hoek Badhuisweg/Kwekerijweg gezien vanaf de
gemeentekwekerij

D

e dynamische wisselwerking tussen mens en natuur
blijkt uit de weergave van de ecologische waarden
van de verschillende delen van het Haags Binnenduinbos.
Waar weinig mensen zijn, zijn de ecologische waarden het
grootst.

De ansichtkaarten van vroeger

Veel menselijke aanwezigheid en/of activiteiten zijn bijna
altijd nadelig voor de ecologie, waarbij een diversiteit van
flora en fauna maatgevend is.
De kwetsbaarheid van de verschillende gebieden is aangegeven door middel van kleuren.

Haringkade langs het kanaal naar Scheveningen nabij het Westbroekpark. Het kanaal doorsnijdt het paraboolduin. Het afgegraven
Westbroekpark ligt in de vroegere stuifvallei van de parabool

Westbroekpark in aanleg. Rechts de Nieuwe Parklaan met de zojuist
aangelegde trambaan van de electrische tram. Links nog het duinlandschap voor de afgraving.

De Scheveningse straatweg werd in 1645 ontworpen door Constantijn Huijgens. Het was de eerste verharde straatweg in Holland.
Links zien we het duin de Hooge Klift.

De Waterpartij met uitzicht op de Ver-huëllbank (rechts) en de Cremerbank (links). Deze herdenkingsbanken hebben zowel monumentale waarde als een publieksfunctie.

De Waterpartij aan het begin van de twintigste eeuw. Rechts gaat
het Belvedèreduin steil omhoog. De werkschuit pleegt onderhoud
aan de oever.

Tolhek aan het begin van de Scheveningseweg. Op de achtergrond
zien we de eerste villa’s van het nieuwe villapark Zorgvliet.

Meest verstoringsgevoelig
Verstoringsgevoelig
Kwetsbaar
Minst kwetsbaar

AVN-visie voor Het Haags Binnenduinbos 2013
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Kaart ecologische waarde

Kaart van Cruquius uit
1712. De duinen rondom
de Scheveningse Weg
hebben namen als ‘t
Hooy Velt, Kattendel,
Waterdel en Vuurboetspan. De Buitenplaats Zorgvliet is al
duidelijk herkenbaar.

Ontstaansgeschiedenis

O

mstreeks het jaar 1000 veranderde de Hol-

landse kust ingrijpend. Vóór die tijd werd de

duinstrook tussen Den Haag en Scheveningen die de

laas Cruquius van 1712 geeft een beter beeld. Achter

grafelijke duinen of ‘Wildernisse’ werd genoemd. Dat

de zeereep lagen toen een aantal grote duinvalleien

laatste woord heeft nogal wat verwarring gesticht,

waarvan de namen het gebruik aangeven, zoals ‘t

want veel mensen denken dan aan een droog en on-

Roggeland, ’t Hooiveld en ‘t Jonge Rijs. Ook waren er

herbergzaam woestijnlandschap. De kaart van Nico-

’t Kattendel, de Zeylplas en de Vuurboetspan. De hogere delen waren loop- en paraboolduinen, die nog

kust gevormd door lage strandwallen met begroeide

stoven en niet geheel tot stilstand waren gekomen.

duintjes (‘Oude Duinen’) afgewisseld met venige
strandvlakten. Bij het dorp Wassenaar is dit landschap nog te zien. Door sterke erosie week de kustlijn naar achteren en tegelijk waaide kalkrijk zand
het land in. Er ontstond een nieuw duinlandschap
(‘Jonge Duinen’) van een paar kilometer breed, dat
deels over de bestaande Oude Duinen heen waaide.
De constante houtroof door arme mensen en later
ook de konijnen hielden het duin in stuivende staat.
Het opdringende zand blokkeerde op enkele plaat-

Schematische indeling van
het strandwallencomplex met
overstuivend jong duin rond
1200

lijk een duinbeek in de richting van de Maasmond
stroomde. In het midden van de 14de eeuw werd
de Haagse Beek richting Hofvijver omgeleid door
middel van een doorgraving van de strandwal bij het
latere Zorgvliet. Die duinbeek ‘stroomde’ sindsdien
de andere kant op.
In de 14-de eeuw ontstond aan de zeekant het vis-

Die Haghe tussen 1200 en 1600.
Naast het hof ontwikkelt het dorp zich. De duinplas wordt in 1345 vergraven tot Hofvijver. De Haagse Beek wordt afgetapt uit het Kleine Veentje en later uit Segbroek.
Het Spui geeft de vaarverbinding met de Vliet eveneens vanaf 1345

AVN-visie voor Het Haags Binnenduinbos 2013

sersdorp Scheveningen, want de groeiende bevolking van Die Haghe / Den Haag had voedsel nodig.
Aan het einde van de Middeleeuwen lag er zo een

14

Het paraboolduin
Op de nauwkeurige digitale hoogtekaarten is een echt paraboolduin
te zien. Zo’n duin bestaat uit een
boog van zo’n 15 à 20 meter hoog
met een ingesloten vallei. Drie toppen van dat centrale paraboolduin
zijn er nog: Belvedère, Spionkop
en Parasol ter weerszijden van de
Haringkade. Ook de Kogelenberg of
Stekelduin met de ‘72 trapjes’ (achter Madurodam) was eens zo’n top.

15

AVN-visie voor Het Haags Binenduinbos 2013

sen de strandvlakte van Segbroek, waar oorspronke-

Schematische kaart met strandwallen en
data van aanleg en uitbreiding van de
Haagse infrastructuur na 1600.
Singel rond stad
Aanleg Buitenplaats Zorgvliet
Aanleg Scheveningseweg
Aanleg Badhuisweg
Start kanaal naar Scheveningen
Kanaal naar Scheveningen gereed
Aanleg Waterpartij
Aanleg Pompstationsweg
Stoomtram HS - Scheveningen
Aanleg Verversingskanaal
Aanleg Nieuwe Parklaan
Aanleg spoorlijn Scheveningen
Aanleg tweede binnenhaven
Hubertusviaduct/Teldersweg

Het uitzichtpunt op het Belvedèreduin gaf een prachtig vergezicht over de wijde omgeving.

De ‘72 trapjes’, op het afgegraven Kogelberg of Stekelduin, behoorde ook tot een hoge top van het paraboolduin

Uitzichtpunten

Afzandingen

Al deze hoge toppen werden uitzichtpunt op de om-

In de tweede helft van de 19-de eeuw werden grote

geving. Wie nu over de Nieuwe Parklaan fietst, voelt

stukken in de groene buffer tussen Den Haag  en

de flauwe helling vanaf Scheveningen van dit para-

Scheveningen afgegraven, omdat er zeer veel zand

boolduin en daarna de steilere helling in de richting

nodig was voor de uitbreidingen van de stad Den

van de Wittebrug. In de 18-de eeuw lag halverwege

Haag. De afvoer vond plaats via zanderijvaarten.

de Scheveningseweg nog de Hooge Klift, een mar-

Deze afzandingen vonden plaats in Klein Zwitser-

kante hoge top. De Jonge Duinen tussen Den Haag

land,  het  Westbroekpark en bij de Waterpartij.

en Scheveningen leken sterk op de huidige Oostdui-

Plaatselijk ontstonden hierdoor zeer steile hellingen.
Naast de verlaagde gebieden verrezen villawijken op

nen. Ze hielden op bij de Bankastraat en daar is een
‘steile’ helling naar de (afgegraven) Oude Duinen van
de Archipelbuurt.

AVN-visie voor Het Haags Binnenduinbos 2013
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Het Parasolduin in de Nieuwe Scheveningsebosjes was de meest
noordelijke uitloper van het paraboolduin

De Bloedberg in het Hubertusduin is geen onderdeel van het
paraboolduin, maar kunstmatig opgeworpen in de dertiger jaren
van de 20e eeuw

de overgebleven duinen in het Van Stolkpark, langs
de Nieuwe Parklaan en bij de Pompstationsweg. Op

Ook het reliëf in het Hubertuspark met de opgewor-

verschillende plekken werden de grote hoogtever-

pen Bloedberg vormt de landwaartse begrenzing van

schillen gebruikt om uitkijkpunten te maken.                                  

de Jonge Duinen.

Aanvankelijk was de Scheveningseweg uit 1665 de

17
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1615
1643
1664/65
1820
1830
1862
1868/78
1874
1878
1888
1889
1908
1931
1968

De stedenbouwkundige ring rond het
binnenduinbos begint zich te sluiten.
Op de plekken van het Westbroekpark, Duttendel en Klein Zwitserland
zijn nog volop afgravingen bezig. Op
sommige plekken is de geologische
vorm van de jonge duinen (en ook het
gebruik) nog uit de kaart af te lezen.
Collectie Frans Beekman
AVN-visie voor Het Haags Binnenduinbos 2013
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lijke ouderdom van de aanplant. Wel moet worden

dwarswegen naar de kust. Hij ligt op het traject van

de oudste klinkerwegen van Nederland, waar de

opgemerkt dat in de Tweede Wereldoorlog er veel

Antitankgracht.  Voor een goede inpassing van dit

koetsen en wagens met paarden ervoor van Den

werd gerooid in de strook Segbroekpolder - Scheve-

wegtraject in het landschap is tot op heden geen

Haag naar Scheveningen klepperden.

ningse Bosjes in verband met de aanleg van de Anti-

oplossing gevonden.

tankgracht direct achter de kustzone. Ook kapte de

Het resultaat van deze landschapsontwikkeling is

In de 19-de eeuw kwamen er nieuwe verbindingen

bevolking van  Den Haag veel bomen in de Scheve-

een mozaïek van deelgebieden met elk een eigen

naar de kust: de Haringkade (1830-1862),  het Ver-

ningse Bosjes voor hun (nood)kachels. Na de oorlog

reliëf, plantengroei en stedelijke bebouwing. Het is

versingskanaal (1888), de Badhuisweg (1820) en de

moest er opnieuw bos worden aangeplant.

opgedeeld in plantsoen, duinbos, waterplas, park,  

Pompstationsweg (1874) met ertussen de Nieuwe

De dwarsverbindingen doorsneden het duinge-

sportveld of villawijk. Als geheel is het (zeker vanuit

Parklaan (1889). Ook kwamen er twee spoorlijnen: de

bied tussen Den Haag en Scheveningen, maar hun

de lucht gezien) nog steeds een groene buffer tussen

stoomtram (later lijn 11) naar Scheveningen (1878) en

invloed was nog beperkt. Ingrijpender was echter de

Den Haag en Scheveningen.

het Hofpleinlijntje uit Rotterdam (1908), waarlangs

west-oostverbinding van de Johan de Wittlaan  en

in 1937 het laatste deel van de Van Alkemadelaan

Professor Teldersweg aansluitend op het Hubertusvi-

werd aangelegd. Deze dwarswegen en kanalen zorg-

aduct (1968). De invloed van deze vierbaans autoweg

den ook voor variatie.

is ook visueel veel sterker dan de eerder genoemde

Deelgebieden met jaar van eerste aanleg

Het Verversingskanaal is diep in het Jonge Duin

•

Buitenplaats Zorgvliet (1643)

ingegraven en heeft begroeide hellingen,  de Scheve-

•

Scheveningse Bosjes (1650, 1850, na 1945)

ningseweg behield z’n oude profiel met gescheiden

•

Klein Zwitserland (1860)

rijbanen, hoge zandwallen met schelpverharding en

•

Waterpartij (1868-1878, na 1945)

fraaie rijen bomen. De Haringkade heeft een fraaie

•

Westbroekpark (1892, 1926)

laanbeplanting.

•

Nieuwe Scheveningse Bosjes (1895)

Door deze dwarsverbindingen ontstonden aparte

•

Haagse Beek bij Rustenburgweg (ca. 1900)

gebieden die een eigen begroeiing kregen. Opval-

•

Belvedèreduin (ca. 1900)

lend was de aanplant rond 1900 van bosjes met

•

Hubertuspark (1931)

•

Antitankgracht (1942/43)

Corsicaanse dennen op diverse plekken, die nu
markante ensembles vormen. De jaartallen achter de
deelgebieden geven een indruk van de oorspronke-

In 1968 is het Huberusviaduct door een stuk Hubertusduin gelegd
en dwars over het kanaal en de resten van de Antitankgracht
gebouwd.
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Stadsplattegrond uit 1903

enige doorsnijding in dit duingebied. Het is een van

1903

Ecologie

kalkminnaars als duindoorn en teunisbloem ont-

de volgende pagina’s schetsen we het beeld over

spruiten (o.a boven de ingang Hubertustunnel).

het voorkomen van vijf kensoorten voor verschillende biotopen over de laatste twintig jaar.

I

I

lands loofbos met zomereik als belangrijkste boom-

gebieden niet tegenkomen. Daarvoor zijn er teveel

De nachtegaal is een vogel van de Rode lijst,

zichtbaar.

soort. Daartussen ook groepjes dennen. Het hout is

hindernissen die door de dieren genomen moeten

hetgeen betekent dat hij een zekere zeldzaamheid

Er zijn naar Nederlandse maatstaven grote hoog-

in de loop der laatste eeuwen allemaal aangeplant.

worden. De barrières van weg- en waterdoorsnijdin-

heeft. In de duinen komt hij echter in grote aantal-

teverschillen en je vindt er nog steeds zandvlaktes,

Er is dus sprake van cultuurbos. Hierin treffen we

gen maken van de verschillende gebieden eilanden.

len voor. Dat hij ook in vrijwel alle delen van dit

duingraslanden en duinstruwelen waarin bijbeho-

ook woekerende Noorse esdoorn en Amerikaanse

Alleen gevleugelde dieren kunnen makkelijk mi-

stedelijk binnenduinbos aanwezig is, mag als een

rende planten groeien en dieren leven. Hoewel de

sneeuwbes die tot de exoten worden gerekend.

greren van het ene naar het andere gebied. Vogels,

grote rijkdom worden beschouwd. De vogel is be-

vliegende insecten en vleermuizen treffen we dan

hoorlijk kieskeurig en de verstoringsgevoeligheid

ook in redelijke aantallen.  

is groot.  Een nachtegaal is liefhebber van dichte

n de bossen en parken die dus voornamelijk uit
voormalig duinlandschap bestaan, is  het oor-

spronkelijk landschap nog duidelijk voelbaar en

parken overeenkomsten vertonen, verschillen ze

n dit Haags Binnenduinbos staat over het alge-

Hindernissen

meen hetzelfde soort bos. Het is gevarieerd in-

Een rijke faunadiversiteit zullen we in deze groen-

Nachtegalen in de stad

onderling ook sterk van karakter. Dat heeft te maken

Bodemgesteldheid

met het gebruik en de ontwikkelingen uit het verle-

De vegetatie in de verschillende bosdelen is in de

den. (zie kaart uit 1903 hiernaast)

loop der anderhalve eeuw gestimuleerd met een

Kensoorten

nelijk aan. Toch is er iets aan de hand, want sinds

flinke gift compost, overblijfsel van het Haagse

Aan de hand van broedvogelmonitoring (BMP-Sovon)

2003 nemen de aantallen broedparen wel flink af.

Om de ideeën over gewenste of ongewenste ontwik-

huisvuil. Dat heeft de van oorsprong arme zandbo-

kan de ecologische kwaliteit van de verschillen deel-

De Scheveningse Bosjes huisvestten in 2003 nog

kelingen in de toekomst duidelijk te maken, volgt

dem verrijkt, hetgeen goed zichtbaar is aan de soort

gebieden met elkaar worden vergeleken. De Haagse

10 broedparen en dat waren er in 2010 nog maar 2.

op de volgende pagina’s een korte omschrijving van

vegetatie. Stikstofminnaars als brandnetel, zwarte

Vogelbescherming doet jaarlijks BMP-onderzoek

In de Nieuwe Scheveningse Bosjes kromp het aan-

de grotere parken: Zorgvliet, de Scheveningse Bosjes

braam en sneeuwbes overheersen de boszomen. Het

in de grootste gebieden. Dat zijn Zorgvliet, Scheve-

tal de laatste twintig jaar van 6 naar nihil en ook

met de Waterpartij en het Belvedèreduin, het West-

element kalk dat van oorsprong ruim aanwezig is in

ningse Bosjes, de Nieuwe Scheveningse Bosjes en

het Hubertusduin zakte van 5 naar 1.

broekpark, de Nieuwe Scheveningse Bosjes en Klein

deze jonge duinen, begint door de zure regen uit te

Hubertusduin.

Die verschuivingen duiden op verstoring en/of een

Zwitserland met het Hubertusduin

logen. En ook dat is zichtbaar aan de vegetatie die

Door de uitkomsten over een langere periode (20

verandering in de vorm van het bos.

langzaam verandert van kalkminnende naar kalkmij-

jaar) met elkaar te vergelijken, krijgen we een beeld

Het zou zonde zijn als de nachtegaal niet meer in

dende soorten, zoals hulst en wilde lijsterbes.

van de ecologische kwaliteit van de gebieden. Per

dit grote groengebied zou voorkomen. Aandacht

Op plaatsen waar -wegens ingrepen- wel jong kalk-

gebied is een lijstje opgenomen van de vogelsoorten  

hiervoor in het beheer van de Bosjes is dan ook

rijk duinzand is ingebracht (Hubertusduin), zien we

die daar in 2002, 2010 en 2012 hebben gebroed. Op

sterk aan te bevelen.

Het Haags Binnenduinbos in 1903. Zorgvliet reikte nog tot aan het begin van de Scheveningseweg. Het Hubertusduin was nog militair
oefenterrein. Klein Zwitserland was juist afgezand tot grondwaterniveau en omgevormd tot warmoezeniersland (tuinderijen). In het
hoge land van Duttendel lagen akkertjes van Scheveningers. De Belvedère was nog een ongerepte duintop. De Scheveningse Bosjes liepen
door tot de Waterpartij waar 10 villa’s midden in het bos lagen. De afzanding van het Westbroekpark is in volle gang (zie de vaarten)
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struweelstructuren. De bosjes voldoen daar ken-
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Bos en park

met die habitatkwaliteit.  Overigens gelden die kwa-

Natuurgebied of groen decor ?

Bij vergelijking van de territoriumdichtheden in de

liteiten even zo goed, maar dan in aangepaste vorm,

Het gebruik van deze groengebieden door de mens

verschillende groengebieden valt het op dat er een

voor andere diersoorten dan vogels.

is daar als externe factor uiteraard ook heel bepa-

aantal verschillen zijn.

Vleermuizen hebben oude bomen nodig, konijnen

lend in. Zien we de groengebieden als natuur of als

Zorgvliet:

28,8 ha, 199 territoria, 29 soort

los zand en een kruidenrijk graslandje, insecten

groene aankleding van de stad?  De plannen van het

Schev. Bosjes:

46,3 ha, 210 territoria,  25 soort

vliegen op specifieke bloemen en muizen gedijen het

college om deze binnenduinbosjes te gaan exploite-

Nwe Schev. Bosjes: 20,1 ha, 174 territoria,  16 soort

best in een insectenrijke strooisellaag. Om maar wat

ren als Park voor de Vrede en het daarmee te be-

Hubertusduin:

voorbeelden te noemen.

stemmen als groendecor voor allerlei evenementen,

Hoe diverser de structuur van een groengebied dus

zal grote negatieve invloed hebben op de kwaliteit

is, hoe meer diersoorten het zal kunnen huisvesten.

van de habitats.

20,9 ha, 113 territoria,   18 soort

Zorgvliet heeft met 29 soorten, waaronder ook verschillende roofvogels, de hoogste kwaliteit vogel-

De nachtegalen zullen daar in ieder geval niet blij

habitat. Een grote diversiteit aan leefgebieden plus

mee zijn. Deze verstoringsgevoelige vogel zal zich als

gegarandeerde nachtelijke rust (afgesloten gebied)

een der eerste broedvogels laten verjagen.  

zijn hiervan de oorzaak. De andere groengebieden

Hubertus
Nw Schev. Bosjes
Scheveningse Bosjes
Zorgvliet

gevarieerd. Daarbij komt ook dat ze vaker betreden
worden.  Het inlopen van sluippaden door mensen

1992

1995

2003

5
6
10
0

2
2
9
2

4
2
10
3

Hubertus
Nw Schev. Bosjes
Scheveningse Bosjes
Zorgvliet

struik- en  holenbroeders. Ook de soort vegetatie
maakt verschil voor de nestplaats.
Daarom is het van groot belang, dat er bij het beleid
voor deze groengebieden rekening wordt gehouden
AVN-visie voor Het Haags Binnenduinbos 2013
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Niet geteld

1

geen

geen

geen

Niet geteld

2
2

Niet geteld

2

2

1992

1995

2003

2008

2010

2012

5
12
14
11

4
4
26
14

9
10
21
10

9
10

Niet geteld

4
13

Niet geteld

10

10
15
10

Verspreidingskaartje uit 2001/
2002 van alle broedvogels in
het Hubertusduin.
De grijze bolletjes zijn de
waarnemingen uit 2001
De zwarte bolletjes geven de
territoria in 2002 aan.
Voor de verschillende soorten
zie de lijst bij Hubertusduin.
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Zwartkop broedt vlak bij de
grond in dicht struikgewas.
Hij laat zich niet makkelijk
verjagen. Insecteneter.

Niet geteld

14

1995

2003

2008

2010

2012

1
3
2
4

1
1
4
4

3
4
3
16

2
1

Niet geteld

0
6

Niet geteld

10

4
5
12

Grote bonte specht is een
bosvogel van ouder wordend
bos. Zijn toename is afhankelijk van de aanwezigheid van
minder vitale bomen.

Niet geteld

11

Boomkruiper

Hubertus
Nw Schev. Bosjes
Scheveningse Bosjes
Zorgvliet

Ook het beheer maakt grote verschillen in habi-

hout hebben direct invloed op de aantallen grond-,

2012

1992

uitwerkt op de kwaliteit van het habitat.

maaien en het weghalen van oude bomen en dood-

2010

Grote bonte specht

en honden geeft een verontrusting die negatief

tatkwaliteit.  Dunning, uitsnoei onderbegroeiing,

2008

Zwartkop

Hubertus
Nw Schev. Bosjes
Scheveningse Bosjes
Zorgvliet

doen het niet slecht, maar zijn duidelijk minder

Nachtegaal broedt in dicht
struweel vlakbij de grond. Hij
zingt vanaf de top van een
struik. Fourageert in strooisellaag. Is zeer verstoringsgevoelig.

Nachtegaal

1992

1995

2003

2008

2010

2012

2
2
1
7

1
1
4
10

1
5
2
11

1
7

Niet geteld

0
9

Niet geteld

10

6
5
9

Boomkruiper is een holenbroeder die zijn insectenvoedsel zoekt in de bast van
oudere bomen.

Niet geteld

11

Bosuil

Hubertus
Nw Schev. Bosjes
Scheveningse Bosjes
Zorgvliet

1992

1995

2003

2008

2010

2012

1
0
0
1

1
1
1
1

0

Tijdelijk

Niet geteld

0

Tijdelijk

Tijdelijk

Tijdelijk

Tijdelijk

1
1

Niet geteld

2
1

Niet geteld

2

2
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Bosuil is sterk verstoringsgevoelig. Zoekt zijn heil in
holtes van oude bomen.
Afhankelijk van stapelvoedsel
zoals muizen.
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Habitatkwaliteit

28,8 ha

Natuur van Zorgvliet

OASE / LANDGOED / STINZENPLANTEN / RIJK ECOSYSTEEM

B

Gemengd loofbos met o.a. eik, beuk, berk, iep es-

uitenplaats Zorgvliet was het landgoed dat

doorn, tamme kastanje, hulst,  wilde lijsterbes, vlier

in 1643 door Jacob Cats werd aangelegd. Het

park ligt als een ommuurde enclave in de stad, een

Restant Engelse landschapsstijl met lanen, weides,  

eiland van rust. Omgeven door een muur van ruim

kronkelpaden en een beek.

2 kilometer lengte is het beperkt toegankelijk. Van

- Ongestoord robuust bos

de vroegere baroktuin en lusthof resten alleen nog

- Jonge en zeer oude bomen

een wal en een (nieuw opgebouwd) viaduct. In de

- Boszomen

18-de eeuw werd het park in zijn geheel opnieuw

- Rijke kruidlaag en stinzenflora

aangelegd volgens de toen heersende mode, die van

- Hoge broeddichtheid vogels

de Engelse landschapsstijl. Maar pas in 1920 werd de

- Vleermuizen - Vos - Boommarter

muur gebouwd.

- Nachtelijke rust en duisternis

Je kunt er nog steeds dwalen over de kronkelende

- Rustige recreatie

paden en genieten van de vele doorkijkjes. Zorgvliet
heeft een rijk ecosysteem dat is ontstaan dankzij

Broedvogelterritoria 2012

het feit dat de natuur hier sinds lang min of meer

Havik		

1

Fitis		

6

hier tijdens de Tweede Wereldoorlog geen houtroof

Holenduif		

3

Glanskop		

2

heeft plaatsgevonden. Op de bosbodem heeft zich

Halsbandparkiet

met rust is gelaten. Er staan veel oude bomen omdat

Buizerd		
Houtduif		

een waardevolle flora van stinzenplanten kunnen

Bosuil		

Groene specht

ontwikkelen. In het voorjaar komen hier mensen uit

1

6
4
2
2

Grote bonte specht 11

het hele land naar toe om onder andere de velden

Kleine bonte specht 1

met bloeiende boshyacinten te bewonderen.

Winterkoning

19

Honden zijn niet toegestaan in Zorgvliet.

Nachtegaal

2

Roodborst		
Merel		
Zanglijster		
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24

25

Zwartkop		

Tjiftjaf		

14

24
4

14
14

Staartmees
Pimpelmees
Koolmees		

Boomklever

Boomkruiper
Gaai		
Ekster		
Kauw		

Zwarte kraai
Vink		
Groenling		
aantal terrritoria
aantal soorten

4

16
17
4

11
2
1

3

2
2
1

199
29
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Zorgvliet 		

46,3 ha

ACTIEF / DWALEN / SPELEN / HONDEN

Natuur van de Scheveningse Bosjes
Gemengd jong loofbos met veel esdoornopschot. Vanwege bemesting met huisvuil in de 19-de eeuw is de

I

Nijlgans		

1

Door intensieve recreatie veel verstoring (honden) minder broedgevallen. Toch komen ook hier vos, boommarter,  

Buizerd		

-

vleermuizen, bosuil, egels en woelmuizen voor. Bos in opbouw met veel transparantie en open plekken. Minder

Houtduif		

bodem rijk aan nutrienten, waardoor veel brandnetels en een weinig gevarieerde kruidlaag.

n de Scheveningse Bosjes kun je dwalen, over
talloze kronkelende paadjes en paden waar je in

het voorjaar in de vroege ochtend de nachtegalen

biodiversiteit dan Zorgvliet. De grote afmeting met toch nog een aantal stille plekken waar rust en duisternis

hoort zingen. De bomen zijn er relatief jong omdat

gelden, maken het tot een robuust stedelijk binnenduinbos.  

in het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog veel

Broedvogelterritoria 2010 *
Havik		
Holenduif		

Halsbandparkiet
Bosuil		

Groene specht

-

8
1

2
-

Grote bonte specht 5

illegale kap plaatsvond ten behoeve van brandhout.

Kleine bonte specht Winterkoning

Van het bos was niet veel meer over dan een uitge-

Heggenmus

strekte zandvlakte. Na de oorlog is het bos opnieuw

Roodborst		

aangeplant. De huidige houtopstanden zijn daarom

Nachtegaal

niet ouder dan 70 jaar. Er zijn nog steeds een aantal

Zanglijster		

Merel		

zandvlaktes die gebruikt worden om te spelen, waar

Zwartkop		

je rustig een boek kunt lezen of in de zon zitten.  De

Fitis		

Tjiftjaf		

Scheveningse Bosjes worden vrij intensief gebruikt

30
2

25
2

28
3

15

13

Goudhaantje

1

Glanskop		

2

Staartmees

2

Matkop		

1

Pimpelmees

20

Koolmees		

28

Boomklever

-

Boomkruiper

5

Gaai		

4

Ekster		

6

Kauw		

1

Zwarte kraai

4

Vink		

-

Groenling		

-

aantal terrritoria
aantal soorten

210
25

1

* 2010 is het laatste jaar dat er is gemonitord.

maar vanwege het grote oppervlak merk je daar weinig van omdat de talloze paden visueel van elkaar
gescheiden zijn door glooiingen en begroeiing.
Op veel plekken wordt gespeeld: op de grote zandspeelplaats aan de Arie van der Spuyweg is ruimte
voor kinderen, van heel jong tot wat ouder, en de

Aletta Jacobsweg
1945. Vlak na
WO II stond er
bijna geen boom
meer in de Scheveningse Bosjes.

skatebaan wordt druk gebruikt door jongeren.
De Bosjes worden verder doorkruisd door twee recreatieve fietspaden en vele verharde en onverharde
voetpaden. Het is losloopgebied voor honden.
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Scheveningse Bosjes

Waterpartij 		

14,5 ha

RECREËREN / BESCHOUWEN / HERDENKEN

D

e Waterpartij is een voor Nederlandse begrippen zeer ruim opgezet glooiend parklandschap

in de Engelse landschapstijl.  
De Waterpartij is een echt park waar veel wordt gerecreeerd. In het water wordt gevist en gevaren, op
de weide gespeeld, in de zon gelegen en regelmatig
ook gebarbecued.
Rondom het park staan een aantal herdenkingsmonumenten uit verschillende perioden van de
laatste 100 jaar. De grote hoogteverschillen, voor een
belangrijk deel ontstaan door de winning van zand,  
zijn bij de aanleg van de Waterpartij en de Hogeweg
in de 2e helft van de 19-de eeuw prachtig benut.
AVN-visie voor Het Haags Binnenduinbos 2013

Wandelend over de Hogeweg en de Duinweg heb je
hier en daar op onverwachte momenten zicht op het  
lager gelegen water, hoewel dit helaas voor een belangrijk deel verdwenen is door overmatig opschot
van o.a. esdoorns.

Kogelenberg, een van de steilste duinen,  waren tot

Sinds de jaren zestig van de 20-ste eeuw ligt de Pro-

Het uitkijken speelde van begin af aan op het aan-

de Tweede Wereldoorlog (1942), toen het duin werd

fessor Teldersweg aan de rand van het groen van de

grenzende Belvedèreduin ook een belangrijke rol.

afgegraven ten behoeve van de bunkerbouw, een

Waterpartij. Razend autoverkeer maakt van de over-

Hier stond een houten uitkijktoren van waaraf het

attractie waar schoolreisjes naartoe georganiseerd

steek tussen Scheveningse Bosjes en het groen van

Kurhaus aan de ene en de Haagse toren aan de an-

werden. In de winter was en is er altijd veel ijspret op

Waterpartij voor mens en dier een hachelijke zaak.

dere kant te zien was. De ‘72 trapjes’  gelegen op de

de bevroren vijver.
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10,9 ha

Natuur van Belvedère

UITKIJKEN / HONDEN / MOUNTAINBIKEN / WINTERSPORT

H

Het bos op het Belvedèreduin kan van beneden

et Belvedèreduin herinnert aan het oorspron-

naar boven worden verdeeld in oud eikenhakhout-

kelijk duinlandschap tussen Scheveningen en

bos, gemengd loofbos met veel Noorse esdoorn,

Den Haag. Deze hoge top is een van de resten van

dennenbos (Corsicaanse den) en duinweide. Het

het eigenlijke paraboolduin. Het duin heet niet voor

eikenhakhout dateert waarschijnlijk al uit de 17-de

niets Belvedère, hetgeen mooi uitzicht betekent. De

eeuw.

oorspronkelijk kale duintop is in het eind van de 19e

Vanwege de bemesting door hondenuitlaat treffen

eeuw aangeplant met dennen. Maar  de beplanting

we in de kruidlaag veel brandnetel. Alleen in het

met eikenhakhout aan de voet van het duin is waar-

voorjaar, als de bomen nog niet in het blad staan

schijnlijk al enkele eeuwen oud. Van oudsher werden

bloeien er veel stinzenplanten op de bosbodem.

op veel plekken in de ‘Wildernisse’ eiken aangeplant

Verschillende zichtlijnen zijn dichtgegroeid. Als

die elke 10 jaar op de stobbe werden teruggezet ten

die weer worden opengezet, ontstaan ecologisch

behoeve van brandhout en eek (eikenbast) voor de

waardevolle boszomen.

leerlooierijen. Veel van die uitgegroeide eiken staan

De vogelstand is te vergelijken met de Scheve-

er nu nog.

ningse Bosjes. Er broedt een buizerd in de dennen.
De eekhoorn heeft het dennenbos ook gevonden.

Op de top van het Belvedère stond in het begin

De mountainbikers langs de Haringkade doen erg

van de 20-ste eeuw een houten uitkijktoren. Van

hun best om geen schade aan te brengen in dit

daaraf kon je over het bos en de stad uitkijken. De

oude stukje bos. De fauna van deze bosstrook is

toren heeft de tand des tijds niet doorstaan, maar

uiteraard wel onderhevig aan flinke verstoring. De

de glooiende wandelpaden en de structuur van het
dennenbos zijn nog steeds intact.

Sperrgebiet lag.  De bosstrook langs de Haringkade

Gedurende het gehele jaar zijn het vooral trimmers

In tegenstelling tot het bos van de Scheveningse

is gedeeltelijk ingericht als mountainbikeparcours.

die de hellingen als conditieparcours gebruiken en

Bosjes, hebben de bomen van het Belvedèreduin de

In winters met sneeuw worden de hellingen van de

treffen we heel veel hondenuitlaters op de duinwei-

oorlog wel overleefd. Dat kwam omdat dit duin in

Belvedère gebruikt als slee- en langlaufpiste.

des.
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hondenuitlaat op de duinweide zorgt aan de randen ook voor de nodige onrust. De honden graven
her en der ook veel kuilen.
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Belvedèreduin 		

Westbroekpark 13,6 ha

H

ACTIVITEITEN / CULTUUR / TENTOONSTELLEN / BEELDENDE KUNST

et Westbroekpark ligt grotendeels op de plek
van een afgegraven duinvallei van het om-

ringende paraboolduin en werd in 1925 aangelegd
naar ontwerp van P. Westbroek. Het is een levendig
stadspark waar in verhouding heel veel activiteiten
georganiseerd worden.
Het Rosarium (1961) is van internationale betekenis, kwekers van over de hele wereld sturen er hun
nieuwste rozenrassen naartoe om ze gedurende
een aantal jaren te laten testen en mee te kunnen
dingen naar de Gouden Roos van Den Haag, een prijs
die jaarlijks uitgereikt wordt op het rozenconcours in
juli. In het rosarium zijn geen paden, je loopt er over
de gazons. Langs de randen staan in grote borders
AVN-visie voor Het Haags Binnenduinbos 2013

zo’n 150 soorten vaste planten die van het vroege
voorjaar tot diep in het najaar bloeien, ook staan
er 16 beelden opgesteld. In het Westbroekpark zijn
verder een druk gebruikte speeltuin, een midgetgolfbaan en een speel- en barbecueweide te vinden.

bootjes kunt huren waarmee je onder andere naar

De bosschages langs de Cremerweg vervullen de

In het voormalige ‘melkhuisje’  is een restaurant

de Waterpartij kan varen. In de bunker worden kleine

functie van ecologische verbindingszone tussen

gevestigd.

tentoonstellingen georganiseerd. De speelweide van

Scheveningse Bosjes en Nieuwe Schevenigse Bosjes.

het Westbroekpark biedt jaarlijks ruimte aan grote

Op het talud werden in 1985 tweehonderd planten-

Aan het water ligt een terras dat met een trekpontje

evenementen als de Parade en, tot voor enkele jaren

soorten gevonden. Ook nu is er nog een relatief hoge

vanaf de Haringkade te bereiken is en waar je roei-

geleden,  het Concours Hippique.

biodiversiteit.

AVN-visie voor Het Haags Binnenduinbos 2013
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Nieuwe Scheveningse Bosjes

20,1 ha

DUINLANDSCHAP / SPELEN / UITKIJKEN / DWALEN

Natuur van de Nieuwe Scheveningse Bosjes
Gemengd bos met voornamelijk inlands loofhout, maar ook enkele clusters naaldhout (Corsicaanse dennen). Het

I

bos heeft een zeer dichte structuur en veel bospercelen worden afgesloten met randen van brandnetel, braam

teverschillen. Er staat voornamelijk inlands loofbos

bijzonder. Vos,  egels, woelmuizen en vleermuizen zijn ook hier aanwezig. Maar de nachtegaal heeft het gebied

n de Nieuwe Scheveningse Bosjes is nog veel van

en sneeuwbes. Dat duidt op een verrijkte bodem met meststoffen (hondenpoep). De oorspronkelijk kalkrijke

het oorspronkelijk reliëf  van het duinlandschap

zandbodem begint langzaam uit te logen, hetgeen is te merken aan de dikkere strooisellaag en de achteruitgang

bewaard gebleven. De bosjes kennen grote hoog-

van kalkminnende planten.  De grote hoogteverschillen op kleine afstanden maken dit dicht beplante boskavel

met enkele concentraties Corsicaanse dennen. Aan

enkele jaren geleden verlaten. Dat duidt op een achteruitgang van de leefomstandigheden.

de randen en in het centrum treffen we enkele duin-

Havik		

-

Fitis		

-

Holenduif		

-

Glanskop		

2

Buizerd		
Houtduif		

Halsbandparkiet

graslandjes.

Bosuil		

Groene specht

De Nieuwe Scheveningse Bosjes worden voorna-

10
1
-

Grote bonte specht 6

melijk gebruikt door buurtbewoners om er -al of

Kleine bonte specht -

niet samen met de hond- te wandelen. Door de vele

Winterkoning

21

Nachtegaal

-

Roodborst		

kronkelpaden, die stijgen en dalen, kun je er nog
aardig verdwalen. De nieuw aangelegde speeltuin

Merel		
Zanglijster		

aan de rand van het Belgisch Park wordt lang niet zo

Zwartkop		

intensief gebruikt als die in de andere Scheveningse

Tjiftjaf		

15

19
2

13
15

Staartmees
Pimpelmees
Koolmees		

Boomklever

Boomkruiper
Gaai		
Ekster		
Kauw		

Zwarte kraai
Vink		
Groenling		

aantal terrritoria
aantal soorten

-

23

28
2

9
2
-

2

4
-

174
16
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Bosjes.
Het bos van de Nieuwe Scheveningse Bosjes ligt op
de meest noordelijke uitloper van het oorspronkelijke paraboolduin. Het Parasolduin is daarvan het
hoogste punt en was vroeger een van de beroemde
uitkijkpunten van waaruit je een weids uitzicht op
de omgeving had. Op dit moment is er alleen nog
een stuk van de voet van de parasol over dat hieraan
herinnert.
AVN-visie voor Het Haags Binnenduinbos 2013

Broedvogelterritoria 2012
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21,9 ha

Natuur in Klein Zwitserland

RONDWANDELEN / KWEKERIJ / SPORT / TUINIEREN

K

De randen van Klein Zwitserland herbergen een

lein Zwitserland is een oude afzanderij waar-

grote diversiteit aan natuur. De steile opgekroonde

aan het zijn on-Nederlandse steile randen (en

boshellingen geven door kwel een vochtiger biotoop

naam)  dankt. Het wordt door de Van Alkemadelaan

dan in de omringende duinbossen. Dat geeft kansen

gescheiden van de Oostduinen en heeft een parkach-

aan een andersoortige kruidenvergetatie. Ook de

tig karakter met hoofdzakelijk een sportbestemming

stinzenflora is hier divers. Dalkruid, penningkruid en

(hockey, tennis en manege).

bosanemoon kleuren de bosbodem in het voorjaar.

Verder zijn er in het gebied een particuliere- en de

Klein Zwitserland heeft veel kansen voor water-

gemeentekwekerij te vinden.

natuur mits de sloten een keer goed gebaggerd
worden. De zandbodem biedt mogelijkheden voor

Er staan enkele villa’s waaronder het beroemde

kristalhelder water met waterplanten, vis, amfibiën

Zwitserse huis.  Klein Zwitserland wordt ook nog

en macrofauna. Let op natuurvriendelijke oevers,

doorsneden door de oude afzanderijvaart die vanaf

waar eenden, koeten, waterhoentjes en futen hun

het kanaal naar Scheveningen ontsloten wordt.

nest kunnen maken.

Langs de Zuidoostrand langs de bosstrook bevinden

Waterrecreatie (kano’s, roeiboten) buiten broedsei-

zich volkstuinen.  Klein Zwitserland wordt aan drie

zoen toestaan en aantrekkelijk maken.

kanten omsloten door een hellingbos met gemengd

De slecht toegankelijke boshellingen (in beheer bij

naald- en loofhout dat in eigendom is van Staats-

SBB) vormen een mooie rustplaats voor fauna en

bosbeheer (SBB). Ook de volkstuinen zijn van SBB.

avifauna.

Rond het gehele gebied ligt een prachtig wandelpad,

Aanleg van een veilige ecotunnel onder de Van

dat op verschillende punten aansluiting geeft op de

Alkemadelaan is een aanbeveling.

omringende groengebieden zoals Hubertusduin en

Klein Zwitserland is immers de poort van de eco-

Oostduinen.

verbinding tussen de Oostduinen en de stedelijke   
    grote groengebieden.

AVN-visie voor Het Haags Binnenduinbos 2013
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Klein Zwitserland

Hubertusduin

20,9 ha

DUINLANDSCHAP / UITKIJKEN / DWALEN

Natuur van het Hubertusduin
Gemengd jong bos met  voornamelijk inlands loofhout, maar ook enkele clusters naaldhout (Oostenrijkse dennen). Veel open (stuif)zand met dy-

H

namiek en eigen warmteminnende dieren, zoals sprinkhanen. Op de omringende duingrasveldjes groeit gevarieerde duinvegetatie. Boszomen zijn

zandvlaktes en er staan in het loofbos ook veel

hoge esdoorns die zo een kathedraalbos vormen met een eigen sfeer.  Dit deel is in beheer bij Staatsbosbeheer

et Hubertusduin grenst direct aan Klein

aantrekkelijke vlinderroutes. Door geaccidenteerdheid en variatie in terrein is het Hubertusduin een zeer waardevol natuurgebied. Het soortenaantal broedende vogels is beperkt. Ook hier is de nachtegaal de laatste jaren sterk in aantal afgenomen.

het best bewaarde duinkarakter. Er zijn uitgestrekte

De steile bosrand langs Klein Zwitserland is van een andere samenstelling. Veel opgekroonde

naaldbomen. Het is er minder druk dan in de Sche-

(zie ook Klein Zwitserland).

veningse Bosjes en het gebied wordt voornamelijk

Broedvogelterritoria 2002 *
Havik		

-

Fitis		

-

Holenduif		

-

Glanskop		

3

Buizerd		
Houtduif		

Halsbandparkiet

gebruikt om te trimmen en te wandelen. Vooral het

Bosuil		

Groene specht

sterk geaccidenteerde terrein is daar aantrekkelijk

11
-

1

Grote bonte specht 3

voor.

Kleine bonte specht -

Het Hubertusduin heeft drie markante plekken. Dat

Winterkoning

13

Nachtegaal

4

Roodborst		

zijn de Bloedberg, de zandkuil en het uitkijkpunt. De
Bloedberg is in de jaren dertig van de vorige eeuw

Merel		
Zanglijster		

als werkverschaffingsproject opgeworpen om een

Zwartkop		

extra uitkijkpunt over de stad te maken.  De vrij

Tjiftjaf		

steile hoogte wordt ontsloten door twee trappen die
onlangs zijn vernieuwd. Uitkijken over de stad kan al

Vlindermonitoring *

lang niet meer omdat de bomen boven de berg zijn

Eikenpage
Bont zandoogje
Citroenvlinder
Boomblauwtje
Landkaartje
Gehakkelde aurelia
Klein geaderd witje
Atalanta
Distelvlinder
Dagpauwoog

uitgegroeid. De zandkuil wordt door honden, spelende kinderen en de beheerder open gehouden. Dat
geeft dynamiek in het duin waardoor er een grotere
biodiverstiteit ontstaat. Het uitkijkpunt bij de tunnel
was ooit fraai, maar is nu onderhevig aan achterstallig onderhoud. Alle drie punten geven kansen aan
het gebied.
AVN-visie voor Het Haags Binnenduinbos 2013
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Kleine vos
Oranje zandoogje
Bruin zandoogje
Klein koolwitje
Zwartsprietdikkopje
Kleine vuurvlinder
Bruin blauwtje
Icarusblauwtje
Heivlinder

11

13
3

11

10

Staartmees
Pimpelmees
Koolmees		

Boomklever

Boomkruiper
Gaai		
Ekster		
Kauw		

Zwarte kraai
Vink		

Spreeuw		
aantal terrritoria
aantal soorten

-

7

15
-

2
3
1

2
-

2
113
18

* In 2002 is een professionele nulmeting
gedaan naar de
natuurwaarden in
het Hubertusduin ter
voorbereiding op het
graven van de Hubertustunnel.
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Zwitserland en heeft van alle groengebieden

22,7 ha

DUINLANDSCHAP / GROENE VERBINDING

O

Natuur van de duinrelicten
1.

p verschillende plaatsen in de woonwijken

Pompstationsweg

1,9 ha

- Duingrasvelden met solitaire bomen

zijn tussen de bebouwing nog stukjes van

2.

het voormalig duinlandschap aanwezig. Ook hier is

Parkjes Duttendel

10

3,2 ha

1

- Geaccidenteerde duintjes met gevarieerd duinstruweel, -bos

veel duinvegetatie te vinden. Dieren gebruiken de

3.

duintjes  om zich tussen de verschillende grotere

Spionkopduin

3

0,8 ha

- Restant paraboolduin met dennen en duinstruweel rond paden

gebieden te verplaatsen. Ze  functioneren hierdoor

1

als ecologische verbindingen tussen verschillende

4

grotere groengebieden eromheen. De duintjes zijn

4. Madurodamduin (voormalig Kogelenberg)

vaak ingenieus verweven met de bebouwing waar-

4

4,0 ha

- Gevarieerd loofbos met inheemse vegetatie, bloemrijke duinweides
5.

Groen Johan W. Frisopark

5

1,0 ha

- Rommelige duinvegetatie met dichte structuur van Sorbaria

door op verschillende plekken de grens tussen stad

6. Groen Scheveningseweg

2

en natuur moeilijk aan te wijzen is. Een aantal mooie

8

0,9 ha

- Duinbos-strook met veel sneeuwbes

voorbeelden zijn te vinden in Duttendel waar ze een

7.

verbinding vormen tussen de Nieuwe Scheveningse

Haagse Beek - Rustenburgweg

9

1,0 ha

7

6

- Licht geaccidenteerd duinterrein met nieuw inheems struweel

Bosjes en Klein Zwitserland.

3

Maar ook het bosperceel achter Madurodam hebben

8

8.

Stadhoudersplantsoen

3,6 ha

- Glooiend stadsplantsoen rond Haagse Beek met natuurvriendelijke oever

we hier apart benoemd omdat het een heel eigen

9. Groen vijvers Andries Bickerweg

kwaliteit en identiteit heeft en vanwege het rustige

4,8 ha

- Gecultiveerd plantsoen rond oude afzanderijvaart

karakter een belangrijke ecologische verbinding is.

10. Doornduin en Frankenduin

Het verbindt de Scheveningse Bosjes via het groen

1,5 ha

- Kleine robuuste duingebiedjes met grote kwaliteit

langs de Cremerweg met de Nieuwe Scheveningse

7

Bosjes en dan verder via Pompstationsweg of duintjes Duttendel naar de Oostduinen.

5

9

Het groen rond de vijvers van de Andries Bickerweg
is de enige met een sierheesterbeplanting.
AVN-visie voor Het Haags Binnenduinbos 2013
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Duinrelicten		

40
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D

Aanbevelingen

eze groengebieden binnen het Haags Binnen-

Rekening houden met groenbeleid

duinbos dragen in een niet geringe mate bij

Den Haag heeft een hoog kwalitatief groenbeleid

D

at de kwaliteiten van dit unieke groengebied

Onderstaande index geeft puntsgewijs de moge-

veelvuldig zijn is in de voorliggende pagina’s

lijkheden voor verbetering. Op de volgende pagina’s

aan de kwaliteit van Den Haag als stad. Zowel in eco-

dat als voorbeeld kan dienen voor vele andere ste-

duidelijk zichtbaar gemaakt. Maar indien we deze

logisch opzicht als op het gebied van cultuur, land-

den. Het vigerend beleid voor de grote groengebie-

gebieden nog aantrekkelijker willen maken en meer

schap- en tuinarchitectuur is er een enorme rijkdom

den is verankerd in:

aanzicht willen geven in het kader van Den Haag In-

worden ze voorzien van uitwerking.

1. Barrièrewerking van grote wegen en kanalen

en diversiteit te vinden. De grote afwisseling van sfe-

ternationale stad, dan zijn er natuurlijk altijd punten

Oplossing barrière Professor Teldersweg

ren maakt het tot een gebied waar men zich nooit

die voor verbetering vatbaar zijn.

Oplossing barrière Van Alkemadelaan

hoeft te vervelen. Op loopafstand van het centrum is

Die verbeterpunten gelden zowel voor de publieks-

Mogelijkheden nieuwe fietsroutes

het mogelijk om zich midden in de natuur te wanen.

•

Beleidsplan voor het Haagse Groen 2005 - 2015:  ‘Groen kleurt de Stad’,

toegankelijkheid als voor het ecologische draagvlak

Natuurvriendelijke uitstapoevers

Te dwalen door duinbossen van de Nieuwe Scheve-

•

Nota Ecologische verbindingszones 2008 - 2018,

van de terreinen. Vaak zullen de aanpassingen voor

Verbinden met de toekomst

ningse Bosjes, het Belvedèreduin en de Scheveningse

•

Haagse Bomen 2008 - 2017:  ‘Kiezen voor kwaliteit en diversiteit’,

alle doelgroepen een verbetering betekenen en kan

Bosjes of de rust op te zoeken van verstilde parken

•

De bestemming natuur en/of groen in de verschillende bestemmingsplannen,

zowel de mens als de natuur ervan profiteren.

als Zorgvliet en Hubertusduin met hun gevarieerde

•

Deelnota’s, ontwikkelingsvisies en beheerplannen voor de afzonderlijke groengebieden.

2. Uitzicht verbeteren
Historische uitzichtpunten herstellen
Zichtlijnen uitkappen

ecosystemen en zeldzame vogels als nachtegalen

Voorwaarde

3. Natuurspeelplaats ontwikkelen

en bosuilen. Maar men kan er ook spelen, dwalen,

Er is echter één voorwaarde waar deze punten al-

4. Activiteiten ontwikkelen

koffiedrinken, eten aan de waterkant, genieten

lemaal aan moeten voldoen. Ze zijn bestemd voor

Akoestische muziek-uitvoeringen

van de meest prachtige voorbeelden van tuin- en

een individuele beleving van het gebied. Het ont-

Beeldentuin

landschapsarchitectuur, monumenten bezoeken en

wikkelen van (grote) groepsevenementen zal in alle

Informatie over gebied via QR-code

beeldhouwkunst bewonderen. Vanuit de parken zijn

gevallen een verstorend effect hebben op de natuur.

GPS-routes

zee, strand en duinen vlakbij; maar ook musea en het

Aangezien deze grote groengebieden in hoofdzaak

Kano-route uitbreiden

centrum van de stad bevinden zich op loopafstand.

een groene en/of natuurfunctie hebben, zal deze

5. Beheer als drager van het gebied

Hoe aangenaam is niet een wandeling van Den Haag

functie de voorrang moeten krijgen en moeten de

6. De nieuwe ansichtkaart van Den Haag

door het groen naar Scheveningen.

mogelijkheden voor recreatie daaraan getoetst
worden.
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Conclusie

1. Barrièrewerking van de grote wegen

Oplossing Professor Teldersweg

D

oor de aanwezigheid van de Van Alkemadelaan en de Professor Teldersweg is de samenhang van de binnen-

De Professor Teldersweg kan over de lengte van de

duingebieden onderling en met de Oostduinen -zowel in ecologisch- als in ruimtelijk opzicht-  verdwenen.

hele weide tussen de twee fiets- en voetpaden die

Deze wegen vormen haast onneembare barrières die ervoor zorgen dat de verschillende delen los van elkaar zijn

er nu nog op doodlopen, verdiept aangelegd en

komen te liggen. Dit heeft grote nadelige gevolgen voor flora en fauna die zich door de aanwezigheid van deze

overkluisd worden. Doordat het verkeer onder de

intensief gebruikte verkeersroutes niet makkelijk kunnen verspreiden. Bovendien hebben de wegen ook voor voet-

grond verdwijnt wordt de barrièrewerking volledig

gangers en fietsers een uitermate negatieve invloed: op de plekken waar dat zeer voor de hand ligt is het bijna on-

opgeheven, zowel voor langzaam verkeer als voor

mogelijk om zonder gevaar voor eigen leven het gebied te doorkruisen. Nog los daarvan is de Professor Teldersweg

flora en fauna. Bovendien ontstaat een uitermate

landschappelijk gezien een uiterst ingrijpende aantasting van het -in historisch opzicht- zeer bijzondere ontwerp

aantrekkelijke route van en naar het centrum voor
langzaam verkeer. Met deze ingreep zou meteen ook

van de Waterpartij.

het oorspronkelijke ontwerp van de omgeving - in
de Engelse landschapsstijl- gerestaureerd kunnen

AVN-visie voor Het Haags Binnenduinbos 2013

worden.

Bestaande
Barrièrewegen en fietsroutes
Bestaand fietspad
Barrièreweg
Tunnel
Knelpunt
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Mogelijkheden nieuwe fietsroutes

Oplossing Van Alkemadelaan
Om de barrièrewerking van de Van Alkemadelaan op

2 Klein Zwitserland

Als de infrastructurele barrieres worden opgelost

te heffen zijn op twee plaatsen oplossingen denk-

De Klatteweg is de bestaande

onstaan er direct mogelijkheden voor veilige verbin-

baar: ter hoogte van de Pompstationsweg en in het

ontsluitingsweg van Klein Zwit-

dingen voor langzaamverkeer. Van die veilige verbin-

verlengde van de Klatteweg die langs Klein Zwitser-

serland. Naast de functie als

dingen profiteert direct ook de fauna van het gebied.

land loopt.

toegangsweg voor sportvelden

De versnippering wordt opgeheven.

1 Pompstationsweg

fiets- en wandelpad het gebied

Twee lange afstandsfietspaden, de Noordzeeroute

De Van Alkemadelaan zou ter hoogte van de be-

in.  Als fietspad loopt deze weg nu

en de Midden-Nederlandroute, lopen dwars door het

staande overgang bij de Pompstationsweg

dood bij de ingang van hoveniers-

gebied. De eerste rijdt onderlangs het Belvedèreduin

- plaatselijk verdiept kunnen worden waardoor

bedrijf Klein Zwitserland.

en de tweede voert dwars door de Scheveningse

zowel het auto- als langzaamverkeer de kruising

Aan de andere kant van de Van

Bosjes.

ongehinderd kan passeren.

Alkemadelaan liggen toeristische

- gedeeltelijk verdiept kunnen worden. De Pomp-

fiets- en voetpaden die aansluiten op onder andere

stationsweg zou er via een halfhoge brug over-

de Landgoederenroute door Wassenaar. Doordat de

heen geleid kunnen worden.

Van Alkemadelaan op deze plek erg hoog ligt, zou

Deze oplossing heeft de volgende voordelen:

hier relatief eenvoudig een tunnel voor langzaam

- Lagere milieubelasting: minder lawaai en fijnstof

verkeer aangelegd  kunnen worden. Deze tunnel

door stoppend en optrekkend verkeer
- Betere doorstroming van het verkeer over de Van
Alkemadelaan van het centrum naar de kust.
- Betere aansluiting van de Oostduinen op het
Haags Binnenduinbos.

kleine dieren. Met de aanleg van deze  tunnel ontstaat in het verlengde van de Klatteweg een logische
aansluiting vanuit het Haags Binnenduinbos  op
de duinen en daarmee op de belangrijkste fiets- en
voetgangerspaden in de Oostduinen.
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kan gecombineerd worden met een wildtunnel voor
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wildtunnel Oosterhout
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en hoveniersbedrijf, is dit ook een

Natuurvriendelijke uitstapoevers

Verbinden met de toekomst

Sinds het kanaal naar Scheveningen in 1860 is ge-

ren met een flinke rij riet langs de kant. Er ontstaan

Een stedelijk binnenduinbos met een grootte van

graven, vormt het een barrière voor de fauna die zich

paaiplaatsen voor vis, amfibieën en ook de macro-

200 ha geeft ontzettend veel kansen. De rijkdom van

van de Oost- naar de Westduinen en vice versa wil

fauna zal toenemen. Uit het een volgt het ander. Een

de natuur in de stad vraagt om genieten, beleven en

verplaatsen. Waarschijnlijk waren de oevers in het

goede waterkwaliteit trekt meer natuur aan, het-

doen. Het is van grote waarde dat kinderen zich in

prille begin nog niet zo hoog en hard als ze nu zijn

geen ten goede komt aan de biodiversiteit in de stad.

zo’n bos kunnen uitleven en... meehelpen met een

en kon een ingevallen zoogdier nog wel zwemmend

stukje onderhoud.

het vege lijf redden door op een schuin kantje weer

Daar leren ze van en daarmee krijgen ze een band

omhoog te krabbelen. Die mogelijkheid is heden ten

Kanaal naar Scheveningen
met harde betonoevers.
Het overhangende groen aan
de linkeroever geeft geen uitstapmogelijkheid voor dieren.

dage volstrekt uitgesloten. Eenmaal te water staat
een egel maar een ding te doen: en dat is verzuipen.
De harde hoge overstekende oever laat geen mogelijkheden voor een levende uitstap.

met het groen in hun stad.
In 2012 deden kinderen mee met de Natuurwerkdag
in de Scheveningse Bosjes en in het voorjaar van 2013
organiseerde de wijkvereniging Van Stolkpark een
boomplantdag voor de kinderen uit de buurt.
De dagen werden ondersteund door een samenwerkingsverband van groenbeheerder, boswachters, IVN,

worden door aan weerskanten van het kanaal een

Oplossing met vooroever voor
oeverplanten. De vooroever
ligt onder het wateroppervlak. De oevervegetatie is
bereikbaar en biedt schuilmogelijkheid. Riet verbetert ook
de waterkwaliteit.

onderwateroever te maken en het deel tussen de
wal en die vooroever vol te laten groeien met oeverplanten. Het onderhoud van het kanaal heeft daar
niet onder te lijden.
Onderzocht moet worden over welke lengtes dit

AVN en Landschapsbeheer Zuid-Holland.
Dit soort activiteiten moeten vaker plaatsvinden. De
Haagse jeugd moet meer betrokken worden bij het
groen van de stad. Naast spelen ook vieze handen
maken in het bos. Schep de aarde, voel de takken,

noodzakelijk is. Daar waar de groengebieden aan het

graaf in de grond, maar bovenal beleef het Haags

kanaal grenzen lijkt dit voor de hand te liggen.

Binnenduinbos.

Een vooroever heeft overigens niet alleen een uit-

Daarmee vermijden we toekomstige belemmeringen  

stapfunctie. De algehele waterkwaliteit zal verbete-

op vele fronten.
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2. Uitzicht hoog punt

Op verschillende punten zouden naast de hierboven beschreven restauratie van bestaande situaties,
ook verdwenen uitkijkpunten in het gebied terug-

U

gebracht kunnen worden. Op het Parasolduin in de

itkijken heeft in het gebied altijd een belangrij-

Nieuwe Scheveningse Bosjes was ooit een dergelijk

ke rol gespeeld. Op veel plekken in de groen-

punt en op het Belvedèreduin stond een houten

gebieden zijn de  uitkijkpunten nog steeds aanwe-

toren die uitzicht op de wijde omgeving bood.

zig, maar is het uitzicht zelf verdwenen door al te
uitbundige groei van bomen en struiken, dit geldt in
het bijzonder voor de Bloedberg en het Parasolduin.

Prijsvraag

Het uitzicht vanaf de  Cremerbank is grotendeels

kunstenaars uitgeschreven kunnen worden om

Voor deze situaties zou zelfs een prijsvraag voor

Parasolduin in Nieuwe Scheveningse Bosjes

Uitkijktoren Belvedèreduin

ideeën voor hedendaagse versies van de oude toren

verdwenen doordat de begroeiing op het ervoor

en de parasol te ontwikkelen.  Van de jurering kan

gelegen talud te weinig bijgehouden is. Hetzelfde

een grote PR-actie gemaakt worden. Karakteristiek

geldt voor de situatie bij de Hogeweg en de Duinweg

Haags binnenduinlandschap krijgt daarmee meer

waar het oorspronkelijke uitzicht op de Waterpartij

bekendheid.

verdwenen is door o.a. wildgroei van esdoorns op de
helling rond de vijver. Door selectief te snoeien en

tie van de skyline van Groot Den Haag. Individuele

uitzicht simpel hersteld worden.  Voor de Ver-Hüell

beleving waar een breed publiek zich op zal verheu-

bank niet zo lang geleden op een verkeerde plek een

gen.

bosschage aangeplant, namelijk tussen de bank en
de Waterpartij. Wanneer deze verwijderd wordt zal
ook hier het oorspronkelijk uitzicht over de vijver
weer teruggebracht worden (zie ook pag 52). Uit-

Moderne uitkijktoren in bosgebied

zichtpunt Hubertusviaduct is in tamelijk vervallen

Koepel in de
Scheveningse Bosjes

staat en zou opgeknapt moeten worden.
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Zicht over de stad is daarbij een nieuwe representa-

hier en daar enkele bomen te verwijderen kan het

Herstel zichtlijnen langs Waterpartij

Uitzicht gedenkbanken
Op verschillende plekken staan strategisch geplaats-

Uitsnoeien Noorse esdoorn

te  gedenkbanken van waaraf je de omgeving kon

Er zijn nog meer dichtgegroeide zichtlijnen langs

overzien, helaas is het uitzicht op veel plekken door

de Waterpartij.

dichte beplanting grotendeels verdwenen.

De oorzaak ligt in de snelle groei van de Noorse esdoorn. Een boomsoort die inmiddels wel tot de in-

Ver-Hüellbank

heemse bomen wordt gerekend, maar die met zijn

De bank is in 1881 opgericht ter nagedachtenis aan

snelle groei een sterk woekerend karakter heeft. In

oud wethouder Jhr. Henri Christiaan Arnoud Ver-

de jonge groeifase blijkt deze esdoornsoort goed

Hüell aan wie de aanleg van de Scheveningse Bosjes

resistent te zijn tegen donkere omstandigheden.
Ver-Hüellbank

1881

J.J. Cremerbank

Dat in tegenstelling tot andere boomsoorten die

1881

juist slecht tegen die donkere omstandigheden

J.J. Cremerbank

opgewassen zijn.

De Cremerbank werd ingericht ter herinnering aan

De eenvoudige oplossing voor herstel van de zicht-

de sociaal-bewogen schrijver en kunstschilder J.J.

lijn is uitsnoeien van de Noorse esdoorn.

Cremer (1827-1880). Het was zijn wens om hem niet

Achter het Englandspielmonument staan ook

met een grafmonument maar met een bank op een

twee veder-esdoorn. Dit blijken bijzondere bomen

mooie plaats in de natuur te gedenken. Het monu-

op deze plek. Op de oude stammen treffen we 15

ment werd op 23 december 1881 onthuld. Het betreft

soorten mossen en korstmossen.

een monumentale zitbank in neoclassicistische stijl.

Uitzicht vanaf de Ver-hüellbank
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en de Waterpartij te danken is.

3. Natuurspeelplaats Nwe Scheveningse Bosjes

4. Activiteiten

Voorbeelden van activiteiten:

Routepaaltjes met QR-codes
In het digitale tijdperk, waarin bijna iedereen een

belangrijke functie in dit gebied. In de Nieuwe

Scheveningse bosjes kan aan de bestaande speeltuin
een natuurspeeltuin toegevoegd worden.
Er wordt juist voor deze plek gekozen omdat dit
deel van de Bosjes minder algemeen bekend is bij
een breed publiek. Het toevoegen van een bijzonder
speelopbject zal meer bekendheid geven en ander

smartphone bezit, is het verkrijgen van informatie

p zorgvuldig gekozen plekken is kleinschalige

Als nieuw onderdeel  van bijvoorbeeld Festival Classi-

via QR-codes makkelijk realiseerbaar. De kosten zijn

verhoging van activiteiten mogelijk, echter

que kunnen kleinschalige muziekuitvoeringen in het

laag en op iedere afzonderlijke plek

deze moet altijd bijdragen aan de verbetering van de

Westbroekpark en bij de Waterpartij georganiseerd

kan informatie verstrekt worden in

kwaliteit van het geheel en voldoen aan de volgende

worden.

verschillende talen. Internationaal

O

voorwaarden:
-

publiek aantrekken.
Een mooi voorbeeld van een dergelijke speelplaats
is Natuurspeelplaats Homeworks (less is more),  een
kunstproject uit 2013 van Saskia Janssen en Maria Pask, bij Fort Ruigenhoek in Groenekan, vlakbij

-

Den Haag wordt op zijn wenken

Beeldentuin Rosarium

bediend.

de ecologische waarden moeten gerespecteerd

Jaarlijks of tweejaarlijks zou aan een steeds wisse-

worden, zie hiervoor ook de stiltekaart op pagina

lende groep kunstenaars uit zoveel mogelijk verschil-

GPS-routes

10, waarbij de stilste parken uitgesloten zijn

lende landen gevraagd kunnen worden om werk

Met hetzelfde digitale gemak kunnen steeds wis-

ze moeten aansluiten op het bestaande karakter

voor tijdelijke zomertentoonstellingen beschikbaar

selende GPS-routes worden uitgezet in deze groen-

van de plek

te stellen. Het Rosarium is een ideale plek om relatief

gebieden. Leuk als hobby voor de individuele bele-

aansluiten op de cultuur(historische) waarde van

kwetsbaar en eventueel ook klein werk tentoon te

ving, maar uiteraard ook beschikbaar als educatief

het gebied.

stellen.

instrument voor het onderwijs.

Utrecht. (zie foto’s)

Kanoën
Uitbaggeren van de sloten van  Klein Zwitserland en

Ook voor de plek in De Nieuwe Scheveningse Bosjes

het Westbroekpark levert niet alleen betere natuur

zou een kunstopdracht uitgeschreven kunnen  wor-

op, maar ook een prachtig waterrecreatiegebied.

den.

Indien het mogelijk is om de duiker onder de Kapelweg om te vormen tot een brug, dan kan er daar
rondgevaren worden. Maak kano-uitstapplaatsen
aan de Haringkade en bij de Waterpartij en het avon-

Dansende Beren
Herman Lamers, 2013
foto: Aris de Bakker
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tuur kan beginnen. Een bootverhuur is er al in het
Westbroekpark.
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O

ok spelen in het groen is van oudsher een

Akoestische muziek uitvoeringen

5. Beheer als drager van het gebied

6. De nieuwe ansichtkaart van Den Haag

I

W

n deze nota wordt uitgebreid aandacht besteed

Inventarisatie

aan het ontstaan en de geschiedenis van het bin-

Begonnen zou kunnen worden met het inventari-

elke ansichtkaart sturen toeristen en expats

teiten, zowel cultuur-historisch als natuur-historisch.

De informatie over wat op die beelden te zien is kan

straks vanuit Den Haag naar huis? Dat was

Om deze kwaliteiten in breed perspectief op een

eveneens met behulp van de QR-techniek bijgeleverd

de uitdagende vraag bij de start van het overleg over

nieuwe ansichtkaart te zetten, moeten we ons een

worden. Zo krijgt Den Haag vele nieuwe gezichten

nenduingebied tussen Den Haag en Scheveningen.

seren van de flora en fauna van het gebied. In 1985

Ook de kenmerkende kwaliteiten van de aanwezige

waren er 300 plantensoorten in de Scheveningse

de groengebieden van de Haagse Internationale

paar meter boven de toppen van dit landschap

en kunnen we vanuit de rust van het unieke Binnen-

deelgebieden worden in deze nota zo zorgvuldig mo-

Bosjes. Is dat nog zo?

Zone. Wat is uitdagend en vernieuwend? Wat wordt

verheffen. Daar krijgen we een panoramabeeld van

duinbos de stad observeren en waarderen.

gelijk beschreven. Hierdoor lijkt het alsof het gebied

Onderzoek kan helpen vragen te beantwoorden. Met

het nieuwe visitekaartje van de stad?

de skyline van de stad. Een levend panorama dat met

enigszins versnipperd is geraakt maar niets is min-

welk beheer wordt de biodiversiteit van het gebied

der waar. De kenmerken en kwaliteiten ten aanzien

het beste gewaarborgd? Wat kan men doen om de

van het landschap, de natuur en de recreatie zijn hier

behulp van digitale fotografie  en moderne internet-

Om deze ansichtkaart te kunnen maken moeten de

De AVN vond het een prikkelende vraag. Een vraag

verbindingen á la minuut naar het thuisfront -waar

volgende voorstellen gerealiseerd worden:

achteruitgang van de nachtegaal te stoppen? Hoe

die tijdens het maken van de visie als vanzelf werd

ook ter wereld- kan worden verstuurd.  Ansichtkaart

nog steeds ruimschoots aanwezig.

zou men het vele dunningshout efficiënt kunnen

beantwoord door de observatie in het landschap.  

in een modern jasje, beeld met een steeds wisse-

•

Uitzicht hoogtepunten paraboolduin

Het onderhavige binnenduingebied is bovendien

gebruiken voor de productie van duurzame energie?

Het Haags Binnenduinbos heeft immers vele kwali-

lende Haagse dynamiek.

•

QR-codes

onderdeel van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur

Voorkom verloedering

verbinding tussen de Oost- en de Westduinen.

Onderhoud is ook belangrijk om verloedering te

Om al deze kwaliteiten naar de toekomst toe zo

voorkomen. Er zijn gaten in de paden, kapotte

zorgvuldig mogelijk te beheren en te onderhouden

bankjes, verroeste prullenbakken. Recent is in een

is goed rentmeesterschap noodzakelijk. De AVN

deel van het gebied fraai nieuw straatmeubilair ge-

pleit daarom voor het opstellen van een langjarige

plaatst. Is er iets te bedenken om de zorg systemisch

visie op het beheer van het gehele binnenduinge-

te verbeteren, zoals bij de bushokjes?

bied, waarin ook aandacht wordt gegeven aan het

Toezicht kan het vele vandalisme helpen voorkomen.

verbeteren van de ecologische waarden en de groene

Tot slot kan aan omliggende wijkorganisaties ge-

bufferzones binnen het wijk- en buurtgroen van de

vraagd worden naar ideeën om het gebied aantrek-

omliggende villawijken.

kelijk te maken.
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Panoramabeeld vanaf de
5e etage van het Promenadehotel over een deel van
het Haags Binnenduinbos.
De Belvedèretoren zou op
ongeveer een kwart van
links boven de bomen uit
moeten komen.
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van Den Haag en vormt een belangrijke schakel in de

met dank aan het receptiepersoneel
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Bescherming kwaliteit

Extra deskundigheid

De AVN heeft in de afgelopen 8 decennia haar

Bij zaken waar extra deskundigheid gewenst is, wor-

Wie zijn de AVN

sporen op natuurbeschermingsgebied verdiend. De

den professionele specialisten op projectbasis inge-

Den Haag heeft als

vereniging volgt alle ontwikkelingsplannen in de

huurd. We ervaren dat deze deskundigen naast hun

enige grote stad in

stad en is voortdurend in overleg met gemeente en

professionele opdracht vaak nog een extra steentje

Nederland een eigen

andere overheden om de kwaliteit van het Haagse

bijdragen ten behoeve van de doelstellingen van de

natuurbeschermings-

groen te beschermen en te verbeteren.

AVN. De vereniging is hen daar zeer erkentelijk voor.

organisatie. De AVN,

Ook deze visie over het Haags Binnenduinbos is op

(Algemene Vereniging

Burgers voor groen

voor Natuurbescher-

Vele Haagse burgers hebben zich de afgelopen 85

ming voor ‘s-Gravenhage en omstreken) werd in 1926

jaar actief ingezet voor de organisatie. Bestuur en

opgericht. Het toenmalige gemeentebestuur van

portefeuillehouders bestaan sinds de oprichting uit

Den Haag had plannen om het duinterrein van Wa-

vrijwilligers die vanuit hun vakgebied of specialisme

pendal om te vormen tot stadsplantsoen. Dat was

hun kwaliteiten beschikbaar stellen.

reden voor enkele natuurliefhebbers om een verzoek

Boomdeskundigen, biologen en geografen werken

in te dienen om het overgebleven binnenduintje te

samen met organisatiedeskundigen en juristen. Het

beschermen.

is die bundeling van competenties die de AVN tot
een slagvaardig instrument binnen de natuurbe-

Eerste succes

scherming maakt.

Om voor de gemeente ontvankelijk te zijn moesten

en Haagse natuurbescherming te onderhouden.

eerste opzet van deze visie. Daar is

Deze visie is tot stand gekomen onder redactie van

Na zijn pensionering is hij ‘aangebleven’ bij de AVN

ze prima in geslaagd. De analyse,

de volgende AVN-leden.

om  het bestuur te adviseren over de structuur van

planvorming en de kaarten heeft

het gemeentelijke beleid en om zijn kennis over

ze samen met collega Pim Felen

dr. Frans Beekman

het Haagse groen met de AVN te delen. Klaas Pors

opgezet. Caroline is naast deze

Frans Beekman is als historisch geo-

was tijdens zijn werkzaam leven Rentmeester grote

professionele opdracht ook als vrijwillig portefeuil-

graaf gespecialiseerd in de vorming

groengebieden.

lehouder bij het groene gebied van de Internationale
Zone betrokken.

bovenstaande manier tot stand gekomen.

en de cultuur van de Nederlandse
kust. In zijn proefschrift  ‘de Kop van

Aletta de Ruiter

zie ook: www.avn.nl

Schouwen’ behandelt hij, naast de gehele geomorfo-

Naast een groene/ecologische pro-

De redactie dankt de portefeuillehouder Schevening-

logische ontwikkeling van de kust van het Zeeuwse

fessie combineert Aletta de Ruiter

se Bosjes, Caroline de Jong, voor een laatste  check

eiland Schouwen, ook de bewoningsontwikkeling

haar journalistieke en communica-

van de feitelijke gegevens en het aanreiken van vele

van dit gebied aan de hand van archeologische

tieve vaardigheden om binnen de

puntjes op de i  die deze visie nog completer maken.

opgravingen.

AVN het kwartaalblad Haagwinde vorm en inhoud te

Frans Beekman is daarnaast oud-leraar aardrijks-

geven. Die combinatie hanteert ze ook in haar bedrijf

Een visie als deze kan uitsluitend tot stand komen

kunde. Zijn jeugd bracht hij door in Scheveningen en

De Groene Vraagbaak, waar ze ecologische adviezen

door de inzet van verschillende mensen die elkaars

hij kent het duingebied tussen Scheveningen en Den

en cursussen afwisselt met redactionele teksten en

kennis aanvullen.

Haag als geen ander. Frans Beekman is sinds 2007

vormgeving van bladen. Het hoofdstuk ecologie en

bestuurslid van de AVN.

de lay-out van deze visie zijn dan ook door haar verzorgd. Aletta is sinds 2008 secretaris van de AVN.

de burgers zich verenigen. Reden om de AVN op te

Vereniging

richten.

De AVN is georganiseerd in een vereniging. Door de

Het verzoek werd ingewilligd en Wapendal bleef een

jaren heen zijn duizenden inwoners van Den Haag

bijzonder binnenduingebied, dat inmiddels Europese

en omstreken lid geworden. Momenteel schommelt

bescherming geniet en de Natura 2000-status heeft.

het ledental rond de 4500.
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Klaas Pors
Als voormalig beleidsambtenaar

Caroline Wigleven

grote groengebieden is Klaas Pors

Stedelijk ontwerp, Groen en Beeldende kunst zijn de

al bijna 20 jaar als adviseur betrok-

drie componenten in het bedrijf van Caroline Wig-

ken bij de AVN. Tot 2005 vanuit de

leven. Het bestuur van de AVN heeft haar gevraagd

gemeente om het contact tussen Haagse overheid

om haar ervaring en kennis in te zetten voor de

59

AVN-visie voor Het Haags Binenduinbos 2013

Naschrift

AVN-visie voor Het Haags Binnenduinbos 2013

60

