Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ’s-Gravenhage
e.o Opgericht in 1926
Algemene Ledenvergadering op zaterdag 14 april 2018
Aanwezigen 30 mensen.
1. Opening
Dagvoorzitter Dick Ooms opent de vergadering om 10.00 uur.
2. Mededelingen
Ooms geeft aan dat het redelijk goed gaat met de invloed van de AVN, maar dat de
vereniging wel een beetje onzichtbaar is. We hopen met de inzet van onze nieuwe PRman daar het aankomend jaar verandering in aan te brengen.
3. Herdenking oud bestuursleden
Niet alleen oud voorzitter Frits Prillevitz (82) [zie In memoriam}, maar ook voormalig
penningmeester Hans Creman (88) is ons onlangs plotseling ontvallen. Rond het 75
jarige jubileum in de Nieuwe Kerk was hij een van de steunpilaren van de AVN. Tijdens
zijn werkzaam leven op het Ministerie van Landbouw was hij oud collega van Frits en
zeer begaan met de Nederlandse natuur en de natuurrecreatie. Hans kwam nog jaarlijks
als betrokken lid op de ALV. We danken beiden postuum voor al het werk dat zij voor de
vereniging hebben gedaan.
Er volgt een minuut stilte ter herdenking van beide heren.
4. Notulen vorige ALV
Blz 4 Caroline de Jong: Bunker Badhuisweg. Caroline is daarvoor verantwoordelijk.
Andre Smit is de portefeuillehouder voor de bunkers van het Westduinpark.
5. Jaarverslag 2017
Algemeen Bestuurlijk verslag
Pagina 2: Daphne Nicolai moet in 2017 nog vermeld worden bij de portefeuillehouders.
Aletta de Ruiter, aanvulling: Er is nu iets minder extern overleg in ons pakket. Voormalig
voorzitter Frits Prillevitz had een beter netwerk. Wij moeten dus op zoek naar iemand die
zulke contacten heeft of kan leggen. Op lokaal niveau is een en ander al goed afgedekt.
IJsbrand Feeke: Hoe zit het met de Agrarische natuurverenigingen? Aletta de Ruiter: De
AVN is met twee personen vertegenwoordigd in de ANV Santvoorde. Die doen de
connectie tussen burger en boer (vier seizoenenprogramma). Aletta en Els hebben geen
contacten met Groene Klaver, wel goede ingangen bij Midden Delfland.
Caroline de Jong: Bijeenkomst 4 april Laan van Meerdervoortberaad is niet doorgegaan.
Wel heb ik de partijprogramma’s vergeleken voor deze regio onder het motto “Hoe groen
stemt uw partij”. Op deze inventarisatie komen positieve reacties. Kiezers hebben er veel
informatie aan gehad. Aletta de Ruiter: Heeft ook geleid tot beter contact met RTV West.
PH jaarverslag:
De werkzaamheden van de PH’s zijn onze corebusiness. Zou te lang duren om alle
punten uitgebreid te behandelen. Daarom vat Ooms samen en vraagt eventueel om
aanvullen door PH’s.
Bestemmingsplannen. Geven kader van wat in bepaald gebied kan. AVN gebruikt ze
als basis.

Zoetermeer: Veel aan de hand: NieuweDriemanspolder, overlegplatform,
uitvoeringsprogramma, gruttolandje. Leon van den Berg geeft op verzoek van IJsbrand
Feeke een toelichting met name over de nieuwe plannen van SnowWorld (Surfcity). Dit
is het plan voor een groot golfslagbad voor outdoor surfen in het sportdeel van het
Buytenpark. Het is voor de ondernemer nodig omdat ze de eerste willen zijn (voor twee
van deze baden is Nederland te klein), ze gebruik willen maken van de wederzijdse
warmtewisseling tussen het badwater en de koelinstallatie en omdat de meeropbrengst
van de verlengde derde baan tegenvalt. Probleem is dat nieuwe locaties van anders
sportverenigingen dan moeten wijken en dat deze in een nieuw te bouwen
hotelaccommodatie zouden moeten worden ondergebracht. Voor al deze zaken biedt het
huidige bestemmingsplan geen ruimte. Inmiddels heeft Koos Hendriks, eigenaar, zijn
aandelen aan een Belgische investeringsmaatschappij over gedaan. Andere beleggers
volgen, ondanks dat de geboden prijs lager is dan de marktwaarde.
Platform Monumentale bomen/Boomzaken. AVN zit er bovenop en kan kap vaak
voorkomen. Bas Steenks: Vroondaal Noord, drie metingen verricht bij 1) voormalig
parkeerterrein bij de weg. Schouw gehouden, vrij jonge esdoorns moesten herplant
worden, maar de afstand is 3 meter en dat is te klein. 2) Voormalig terrein tennisbanen,
grootste probleem, mogelijk ook nog bodemvervuiling. Moet veel gebeuren. Bomen die er
stonden hadden 80% matige en slechte kwaliteit (met name Canadese populieren).
Meeste bomen zijn nu weg, er komt herplant. 3) Bij Ockenburgse weg is behoud redelijk
goed gelukt. Torenflats in de ijskast, komt beter plan. Schapennatjesduin, geadviseerd
voor behoud van de betere bomen. Er komt laagbouw in een duinlandschap met twee
lage flatgebouwen op de hoek. Terrein dateert van jaren zestig. Oorspronkelijk
sportvelden, maar door veel achterstallig onderhoud getransformeerd naar bos. Eddy
Delbecque: Wat is effect van de grondwaterstand? Bas: heb ik geen goed beeld van.
Aletta: Er komt wel verharding door verbouwing, dus worden er grotere retentiebekkens
aangelegd om het extra hemelwater af te koppelen.
.
Koekamp, veel aanpassingen in strijd met historische waarden van het gebied. Joost
Gieskens heeft er een notitie over gemaakt
Parnassia. Aletta de Ruiter, legt de actualiteit van het plangebied uit. Oude visie om
geestelijke gezondheidszorg in de bossen te huisvesten wordt nu verlaten ten gunste van
onderbrengen van cliënten in de stad. Minder zorg dus op huidige terrein. Oude
zorggebouwen worden afgebroken en vervangen door woningen om de kosten van de
gewijzigde zorg te financieren. Helaas zijn er ook bouwplannen in de omliggende bossen.
Volgens onderzoek van Parnassia is er alleen belangstelling voor grondgebonden
woningen uit het dure segment. In december toonde AVN in een visie de hoogwaardige
kwaliteit van het bos aan. Vraag aan projectontwikkelaar: kunnen we daarom niet anders
omgaan met dit gebied (Er komt een extra natuurwaardenonderzoek en een
broedvogelmonitor). Er is een controverse in denken met de bouwmensen. De nieuwe
aanleg zou een verlies van 4,6 ha bos zijn. Daarom stellen we voor om appartementen in
urban villa’s te bouwen midden in een groene omgeving. Adri Remeeus: Onder andere
Havik broedt er. Cor van Gaans: Hoe groot is het oppervlak? Aletta de Ruiter: Bijna 6
hectare zonder paden er doorheen.
Florence Nightingale park.
Armin van Oorschot: Verkeersdruk op de Leyweg en Escamplaan. Oplossing zou zijn als
de HTM iets kan opschuiven. De hoop is gevestigd om met het nieuwe college hierover
te overleggen.

Scheveningseweg:
Probleem met kastanjes en nieuw tramspoor. Aantal bomen worden gekapt en andere
verplaatst. Aletta de Ruiter: helaas verkeerde inmeting door HTM, dus dat zou nog meer
bomen kunnen kosten. Bas gaat dat natrekken.
Ypenburg/Leidscheveen, AVN is benaderd voor advies bomenkap
Laak Er zijn nog steeds problemen met het maaibeheer
Rijswijk Er is goed contact met de gemeente. Hieruit volgt onder meer een verbetering
van de natuurwaarde van het Wilhelminapark.
Bunkers Nieuwe Scheveningse Bosjes: Illegale bunkeropening door de rechter
afgeblazen, wel zijn onnodig een paar bomen gekapt omdat de kapvergunning daarvoor
niet werd ingetrokken.
.
Visie wijkgroen Scheveningen definitieve versie is eind 2017 gepubliceerd.
Greens in Westbroekpark Succesvol overleg met ondernemers over behoud groen en
bomen.
Visie Denktank Scheveningse Bosjes en Westbroekpark. Instelling van de Denktank
vormt een reactie op de 3200 afwijzende reacties van bevolking op de oorspronkelijke
plannen van de gemeente voor het ‘Internationale Park’, AVN is erbij betrokkenen. Meer
aandacht voor minder ontsluiting en betere bescherming van de aanwezige natuur. Visie
is (nipt) aangenomen door Raad en wordt in 2018 verwerkt tot Plan van Aanpak.
Uitbreiding Madurodam Caroline de Jong legt uit dat er is vastgelegd dat dit de laatste
uitbreiding is. Bij het conceptontwerpbestemmingsplan moeten wij proberen ook de
wijzigingszone Teldersweg te laten opnemen. Maakt uitbreiding van Madurodam ook in
de toekomst moeilijker.
Bunkermuseum Westduinpark. Aanleg in Natura 2000 gebied gaat niet door. Aletta de
Ruiter: Er zijn meer bunkerploegen die ieder eigen museum wil hebben. Dunea wil ook
geen uitbreiding in dit gebied maar werd onder druk gezet door de gemeente. Er was
reeds een kwart miljoen beschikbaar vanuit de gemeentebegroting. AVN heeft gepleit
om eerst een grondig onderzoek te laten uitvoeren. Daaruit bleek dat de bunkers in
bouwkundig zeer slechte staat verkeren. Verder zijn de bunkers zeer belangrijk voor
overwintering van de Meervleermuis die daar de grootste Europese kolonie heeft.
Museumplan gaat derhalve de ijskast in.
Beheerplatform Westduinpark, Bosjes van Poot en Wapendal: Met betrekking tot
illegaal mountainbiken is er meer handhaving gewenst (speelt ook in Zoetermeer).
MTB parcours door de puinduinen: Andre Smit: Er is een plan om een verbinding te
leggen met het parcours in de Uithof. AVN moet daar opnieuw in adviseren. De
puinduinen en omgeving zijn veel kwetsbaarder dan de Uithof. Adviseren geeft betere
resultaten dan zomaar tegen zijn.
Meer en Bos Andre Smit: Het landgoed heeft een flinke opknapbeurt gehad. Evaluatie
hondenbeleid volgt dit jaar.

Schenkstrook Adri Remeeus: Natuurwaarde is er nu nauwelijks, maar er is nog veel
verbetering mogelijk. De stadsecoloog heeft voor ontwikkeling goede randvoorwaarden
gesteld. Belangrijk daarbij is onder meer geen lichtvervuiling ontstaat vanwege
doortrekroute vleermuizen.
Bejaging Smient Adri Remeeus: Natuurverenigingen zijn tegen, maar de Provincie wil
voet bij stuk houden om de smient te bejagen. De hoorzitting was 15 maart 2018, dus nu
nog geen resultaat bekend.
Beach Cleaning Wij houden een en ander in de gaten. Met name de aanwezigheid van
schelpen in het vloedmerk is een aandachtspunt.
Voorlinden Het binnenduinbos is de afgelopen jaren veel te veel opgeruimd. Dunea
heeft inmiddels contact met de eigenaar om een nieuw beheerplan op te stellen. Ook de
illegale parkeerplaats moet worden verwijderd.
Kust Monster Geen strandhuisjes tenzij in een klein gebied bij Ter Heide, en dan zeker
minder dan de voorgenomen honderd.
.
Strandhuisjes Kijkduin. AVN heeft de strijd tegen vergunning verloren, maar die
vergunning loopt slechts tot 2020. Wij blijven er bovenop zitten. Over twee jaar moeten
de strandhuisjes dus weg, maar de nieuwe vergunningsaanvraag zal zeker worden
ingediend. Probleem is dat dit project wordt ondersteund door gemeenteambtenaren.
Kijkduin Bad AVN is goed betrokken bij overleg voor uitvoering.
De vergadering stelt beide jaarverslagen vast.
6. Financieel jaarverslag 2017 + toelichting
Afgelopen jaar is er financieel wat beter gepresteerd dan begroot. Uitgaven bleven
binnen perken en er waren wat meer contributies en extra inkomsten. De rente blijft
helaas onverminderd laag, zelfs lager dan ingeschat. De penningmeester wil het positief
resultaat van circa 4000,- graag toevoegen aan post Reserve Projecten en Procedures.
Daarmee wordt eerder interen weer opgeheven en blijven de reserves mooi op peil. De
vergadering gaat akkoord.
7. Verslag Kascommissie
Andre Smit heeft samen met Rob de Jong steekproefgewijs gecontroleerd en alles
duidelijk en in orde bevonden.
8. Decharge Bestuur
De vergadering verleent bij acclamatie decharge aan het bestuur voor het gevoerde
financiële beleid.
9. Aftreden bestuursleden
Frits van den Boogaard wilde positie van penningmeester beschikbaar stellen, maar
daarvoor is er helaas nog een vacature. Frits gaat nog jaar door totdat er vervanging is.
Tim de Frel -helaas afwezig- is niet herkiesbaar. Het bestuur dankt hem voor zijn
jarenlange inzet.
Peter Huisman stopt wel als bestuurslid, maar blijft actief als ledenadministratie en
boekhouder. De vergadering dankt Peter met applaus voor het vle werk voor de AVN.
10. Benoeming bestuursleden

Adri Remeeus en Hans van Proosdij worden als nieuwe leden van het bestuur
bij acclamatie gekozen.
11. Benoeming kascommissie
André Smit en Rob de Jong stellen zich herkiesbaar en worden herbenoemd. Dat
kan, want een benoeming is voor maximaal vier jaar achter elkaar (perioden van twee
jaar met twee jaar verlenging). De vergadering gaat bij acclamatie akkoord.
12. Begroting 2018 + toelichting
Frits van den Boogaard: De begroting voor 2018 is bijna gelijk aan die van 2017. Er is
alleen een wijziging in renteverwachtingen (van € 500 naar € 250,00). Er is een
bescheiden tekort op het totaalresultaat. Dat kunnen we vanwege onze sterke
kapitaalpositie wel lijden. Bovendien komt er ook nog een nalatenschap bij. Deze is nog
niet verwerkt in de begroting omdat de hoogte nog onbekend is. De vergadering stemt in
met de begroting.
13. Plannen bestuur 2018
Wij zijn gegroeid van een reactieve naar een proactieve vereniging. Rechtsgang heeft
steeds minder zin vanwege een dichtgetimmerde wetgeving. Gelukkig zitten we vaak in
het voortraject en dat biedt goede resultaten. Daarover moeten (en gaan) wij meer
communiceren.
Verdichting van de bebouwing is zorgwekkend en dat vindt de gemeente ook.
Hoofstructuur blijft onaangetast, maar daartussen veel bedreiging van de natuur. Meer
natuur inpassen in harde omgeving is gewenst, bijvoorbeeld op dakterrassen zoals in
Rijswijk en bij het Couperusduin. Huidige wethouder Wijsmuller is daarvoor, maar hij
keert vanwege zetelverlies niet terug.
IJsbrand Feeke: Welk gebouw in Rijswijk? Europees Octrooibureau (EPO).
Daphne Nicolai: Overal narcissen en tulpen, maar wilde bloemen nog te weinig. In plaats
daarvan wordt veel helmgras geplant. Er is een controverse tussen
landschapsarchitecten die alles netjes willen aanleggen en ecologen die alles natuurlijk
willen aanleggen.
14. Rondvraag
Paul de Roo: hebben jullie contact met D’66 en Groep de Mos? Aletta de Ruiter: ja, er
zijn voldoende politieke contacten.
IJsbrand Feeke: Hoe zit het met het plan van architect Maas en het Haagse Bos? Aletta:
Dat is niet opportuun, Maas heeft dit gelanceerd om aandacht te trekken, maar er zijn
absoluut geen plannen voor hoogbouw rond het Haagse Bos. Caroline de Jong voegt
toe: Plan van Maas bestond uit verschillende plannen. Kern was het plaatsen van hoge
flats in en om Den Haag vanwege stadsverdichting. Hoogbouw heeft wel negatieve
invloed op de biodiversiteit van de flora.
Leo Hermkes: Graag inzet van AVN voor Buitenplaats Leyenburg vanwege voorgenomen
bebouwing in nota wonen en zorg. We zijn al 40 jaar bezig om deze plek te behouden.
Dit is het dossier van Armin van Oorschot. Hermkes draagt zijn dossier aan Arnim over.
Eddy Delbecque: Hoe zit het met de plannen voor de Machiel Vrijenhoeklaan/Sportlaan?
Aletta: Alles loopt volgens plan. Plan was akkoord, maar de uitvoering laat enigszins te
wensen over. De capaciteit van de AVN schiet op zulke momenten wel eens tekort.
Delbecque heeft de bomen zien verwijderen met een kraantje. Hij vond het schandelijk
dat ze op deze manier in de grijper werden weggerukt.
Marjolein Gardien: (Al lang lid, maar voor het eerst op de ALV) “ik verbaas me over de
hoeveelheid bomen die worden gekapt. Dat zie ik in Haagwinde niet terug”. Bas Steenks:
Er zijn plannen om huizen te bouwen en daarvoor is kap soms nodig. Marjolein vraagt:
Hoe komt het dat er zoveel bedrijfspanden leeg staan en kun je dan daarmee de groei

niet opvangen? Bas Steenks: Nee dat zijn bescheiden initiatieven en de druk om meer te
bouwen neemt toe. Vanuit AVN maar ook vanuit de gemeente proberen we zoveel
mogelijk natuur te sparen. De bosstroken langs de Wijndaelerweg en omgeving waren
echter aan het eind van hun leven. Er waren al veel bomen omgewaaid. Daar komen na
de bouw nieuwe groenstroken met een gevarieerde invulling. Joost Gieskes merkt op dat
verwijdering van bomen goed wordt gevolgd en gemeente doe niets illegaals. Het aantal
kapaanvragen van burgers is overigens veel groter dan van de gemeente. Caroline de
Jong: We zitten er bovenop, maar soms hebben we 10 maal positief resultaat en lukt het
de elfde keer niet. Blijf ons steunen, ook door mensen lid te maken uit de omgeving van
de leden. Meer leden zijn nodig om onze invloed te vergroten.
Paul Zegers: Ik noem de herbouw van Berlijn als voorbeeld: A von Humboldt heeft ervoor
gezorgd dat Berlijn één groot arboretum is. Alle bomen zijn daar geregistreerd (in Den
Haag ook). Zouden we ook naar buiten toe zichtbaar kunnen maken. AVN moet zich
continue bewijzen aan de buitenwacht en dit zou een mooie profilering zijn.
Astrid van Heffen. (Voor tweede keer op ALV). Waarom geen overheidsregels over
betegeling tuinen en hoogte van de heggen? Aletta de Ruiter, dat stond in jaren zeventig
in de bestemmingsplannen maar is er nu uit of wordt niet gehandhaafd. Betegeling is in
eerste instantie vooral veroorzaakt door parkeerbeleid. Partij de Mos is wat natuur betreft
niet hoopvol. Die zetten nu in op meer auto’s in de stad.
15. Sluiting
Dick Ooms sluit de vergadering om 12.20 uur.
Na de lunch geeft J’ørn Copijn een lezing over daktuinen onder de titel “De natuur kan
het dak op”.

