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Inleiding

Langs de Haagweg in Monster zijn de afgelopen jaren tuinders onteigend met als doel
woningbouw voor het grootse woningbouwplan van de Westlandse zoom.
Een tuinder die zijn land verkocht lag aan Haagweg 51. Er stonden kassen waar pepers werden
geteeld en er stonden druivenkassen. Dat alles is rond 2000 gesloopt. De braakliggende grond
is daarna opgeschoten tot een prachtig verwilderd bos met grote biodiversiteit. Het
noordelijke deel van het bos is al ouder, te zien aan de hakhoutbomen. Inmiddels groeien er
allerlei soorten bomen en planten en er leven vele diersoorten en vogels. Een nadere
inventarisatie is nodig.
De noordkant waar ook het oude pad ligt (vanaf de Haagweg bereikbaar), is het oudste deel,
daar staan ook hakhout-elzen.
Naast het bos, langs de Haagweg ligt nog een stukje bos (schuine deel op de foto). Dit behoort
aan een andere eigenaar.
Het bos ligt op een unieke plek, tegen Solleveld en naar het achterland zal het aansluiten op
groenstructuren van de woonwijken aldaar. Of het aangesloten kan worden op een
ecologische zone is niet bekend, maar dat zou ideaal zijn. Wel liggen iets verder
groenstructuren.
Het bos had eerst de bestemming agrarisch/glastuinbouw, maar heeft sinds ca. 2000 de
bestemming wonen, maar dat is inmiddels vrijwel onmogelijk, in ieder geval voor het grootste
deel van het bos. Dat komt omdat in 2012 de buren een bestemming hebben van hobby
paarden houden. Daarom dient vandaar: stallen, paardenbak, mestopslag, een afstand van 30
meter te worden aangehouden volgens een uitspraak van de Raad van State. Dat maakt de
bouw van de gedroomde villa’s vrijwel onmogelijk.

Het Haagwegbos, rechtsboven in de schuine hoek is een aanpalend stuk bos.
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In januari 2017 is door Aqua-Terra Nova een ecologische quickscan (Notitie kap bosschage)
nabij Haagweg nr. 51) uitgevoerd in opdracht van OBWZ-De Westlandse Zoom. Dat is in de
maand januari gedaan en de conclusie was toen dat er geen bijzondere soorten zijn
aangetroffen, wat niet vreemd is midden in de winter. (Het onderzoek is in bezit.)
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Woning nr. 51 herstelwerkzaamheden

Achter woning nr. 51 is een deel van het bos gekapt vanwege werkzaamheden. Daar komt herplant.
Hiervoor zal ik nog een voorstel doen qua soorten. Passend zijn aanvullende inheemse soorten bij die al
in het bos staan, zodat het nog aantrekkelijker wordt voor bepaalde vogels. Mogelijkheden zijn:
Gelderse roos, Gele cornoelje, berijpte wilg, gewone vlier, gewone vogelkers, grauwe wilg, Hazelaar,
hulst, bosroos, sleedoorn, sporkehout, tweestijlige meidoorn, wilde appel, wilde kardinaalsmuts, wilde
liguster, wilde lijsterbes, zwarte els. Onderbegroeiing komt vanzelf.
Nader onderzoek moet uitmaken welke soorten daar, in verband met ‘Salt spray’ goed kunnen groeien.
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Flora en fauna

In het bos zijn de volgende soorten waargenomen; niet volledig:
Flora
Acer, vooral veel zwarte elzen (Alnus) (ook als hakhout), bramen, brandnetel, eik, hulst,
pipkruid, Populus alba (abeel), wilg, grassen, kruiden. Er zouden ook nog oude fruitbomen
staan.
Fauna
Buizerd, egel, gaai, huismussen, (gierzwaluwen bij de aanpalende woningen), kauwtjes, merel,
holenduiven, koolmees, kraaien, ransuil, roodborst, salamanders, specht, spitsmuis,
winterkoning, een zeearend heeft het bosje ook een keer bezocht. Ook trekvogels kennen dit
bosje en maken er graag gebruik van.
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Wel of niet bouwen

Recent bleek dat het bouwen daar grote moeilijkheden ondervind omdat men 30 meter uit
omwonenden moet blijven en dat betekent dat er vrijwel geen ruimte meer over is om de
bedoelde dure villa’s te bouwen. Het bos is onlangs te koop aangeboden voor het bedrag wat
destijds bij aankoop was uitgegeven. Tuingrond was rond 2000 ca. 120 Euro per vierkante
meter waard, inclusief de opbouw. Het bos is ca. 6700 vierkante meter groot, dus dat
betekent dat de vraagprijs ergens rond 720.000 Euro zal liggen; daar is recent ook een bericht
over.
Echter, dat is geen serieuze vraagprijs want de grond is vervuild. In de bodem liggen nog
bekende en onbekende vervuilingen. Bekend is Asbest (waarvan een deel is verwijderd), er ligt
een oud pad van betuum en puin. Wat de ondergrond daarvan is, is onbekend, er kan kolas
onder zitten, puin, of andere zaken. In het verleden werden tuinderspaden verhard met van
alles en nog wat. Ook zijn plastic delen, een vat en een betonnen put gezien bij een
oppervlakkige waarneming, zie foto’s. Nader onderzoek is nodig.
Het betekent dat er een ‘schone grond verklaring’ (bodemonderzoek) moet zijn, want destijds
was dat bij verkoop verplicht. De gemeente en/of OBWZ-De Westlandse Zoom, moeten dat
bezitten. Zo niet, dan moet er eerst een bodemonderzoek komen waaruit mogelijk een
calculatie vloeit voor sanering.

5 Opties voor behoud
Het is waarschijnlijk dat het bos te koop komt, dit kan ik stellen omdat er al een te koop vraag
is gedaan naar een aanpalende bewoner. Er zal vrijwel zeker naar de toekomst een agrarische
of natuurbestemming zijn. Welke opties zijn er:
A. De gemeente/ OBWZ geeft het bos voor oneindige tijd in beheer van een
natuurorganisatie. Dat bos moet wel worden gesaneerd wat bodemvervuiling betreft.
Kosten hiervoor moet de gemeente/OBWZ dragen.
B. Een particulier koopt het bos en laat dit door een natuurorganisatie beheren.
C. Het is logisch dat in dat de gemeente een jaarlijkse bijdrage/subsidie verstrekt voor het
onderhoud van het bos omdat het bos een belangrijke connectie is tussen het Solleveld
Natura2000 en het achterliggende land en de natuur/ecologische structuren van
woonwijken, het Westerhonk en verder Westland in. En dat heeft grote ecologische en
natuurwaarden.
D. Subsidievragen kunnen mogelijk ook worden gedaan bij de Provincie ZH en mogelijk
zijn er nog EU subsidies beschikbaar; nader uitzoeken.
E. Een extra optie is een fondsenwerving te starten bij andere fondsen in Westland en
Zuid Holland; nader uitzoeken.
F. Mogelijkheden bedenken zoals: bedrijven en burgers kunnen Haagwegboscertificaat
kopen en worden daarmee mede-eigenaar; zonder stemrecht of anderszins; nader
uitwerken. Ook schenkingen e.d. bieden kansen.
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G. Het bos komt in eigendom/beheer van een lokale natuurorganisatie zoals Natuurlijk
Delfland, of als dat niet haalbaar is, het Zuid Hollandslandschap of in een
samenwerkingsvorm.
H. Doel moet zijn natuurbehoud en versterking van biodiversiteit. Beperkte
mogelijkheden voor natuurlessen en excursies is wel een optie.
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Samenvatting

Het bos moet beslist behouden blijven omdat het grote natuurwaarden heeft en zeker naar de
toekomst in een steeds voller gebouwd en groenarm Westland belangrijke
ecosysteemdiensten kan leveren.
Naast het Haagwegbos ligt nog een kleiner deel bomen en struiken, als dat ook behouden kan
blijven worden de natuurwaarden nog verder versterkt.
Van belang is de status van de bodemvervuiling te weten en wat kosten van renovatie zijn.
Ook moet er onderhoud worden uitgevoerd, veel braamstruiken die woekeren worden
verwijderd en moet de soortenrijkdom toenemen. Dood hout is nauwelijks aanwezig, een deel
staand en liggend dood hout is belangrijk. Dat alles versterkt de ecologische waarde van het
bos. Er moet dus een beheerplan worden opgesteld waarbij het uitgangspunt moet zijn, ‘zo
natuurlijk mogelijk’. Dat betekent ook minimaal een enkel smal natuurlijk kronkelpaadje wat
nodig is voor beheer, zoals bij een aan te leggen paddenpoel bijvoorbeeld. Ontsluiting voor
recreatie is geen goed idee. Het bos kan wel prima dienen voor lessen over natuur en
excursies.
Natuurlijk Delfland neemt hiertoe verdere actie.
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Foto’s

2017 gezien vanaf de Noordoostkant

2017 Gezien van af de Oostkant
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2017 kruidenbloei

2017

2017 het betuumpad

2017

2017 nest van ekster of kraai? Of van een
sperwer?

2017 Ransuil; inmiddels spoorloos, mogelijk door
toenemende bouwdrukte rond het gebied.

2021 in het bos

2021 in het bos
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2021 in het bos

2021 in het bos

2021 hakhout els

2021 verhard betuumpad

2021 kunststof ton in de bodem

2021 betonnen put

2021 open bosdeel

2021 open bosdeel en betuumpad
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2021 zuidelijke grenssloot; afwatering. Deze
struiken worden verwijderd.

2021 noordelijke grenssloot. Het bos begint bij
de bomenrij op de achtergrond.

De gemeente Westland vind meer groen en ecologische zones van groot belang, het behoud van het
Haagwegbos past in dat beleid.
https://www.gemeentewestland.nl/gemeenteraad-en-college/college-van-b-en-w/wethouder-leensnijders/

8 Verantwoording
De tekst is zorgvuldig samengesteld, naar op dit moment bekende informatie.
Aad van Uffelen; Naaldwijk
Natuurlijk Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving.
Geef ons draagvlak met je lidmaatschap.
Bezoek ook onze website: Delfland@knnv.nl
Hier lees je de redenen om lid te worden.
Copyright: De tekst, foto's, of delen uit de tekst, mogen worden gebruikt, mits bronvermelding (auteur)
op de juiste wijze plaats vindt.
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