Verslag Algemene ledenvergadering AVN
22 april 2017 te landgoed Ockenburgh
Aantal aanwezigen: 67 incl. bestuur.
Opening
Dick Ooms opent de vergadering en stelt zichzelf voor als dagvoorzitter. Maarten
Smies heeft, wegens persoonlijke omstandigheden, zijn voorzitterschap en
bestuurstaak per 2 maart moeten opzeggen. Vice-voorzitter Jos Verhoeff neemt zijn
taak tijdens de maandelijkse bestuursvergaderingen over. Het bestuur heeft voor de
ALV oud-bestuurslid Dick Ooms bereid gevonden om de vergadering te leiden. De
vergadering stemt hiermee in.
Dick Ooms stelt vast dat de AVN sinds zijn aftreden uit het bestuur in 2011 enorm is
gegroeid qua activiteiten. Hij ziet dat als een zeer positieve ontwikkeling voor de
vereniging.
Mededelingen
Secretaris Aletta de Ruiter heeft een aantal officiële afzeggingen binnen gekregen
van vaste bezoekers van de ALV: Hans Creman, Frits Prillevitz en Wil van der Poll
Verder vraagt de secretaris aandacht voor de volgende punten:
• Het Liber Amicorum dat ter gelegenheid van dit jubileum klaar ligt. Ze verzoekt
de aanwezigen om tijdens de pauze een korte memorie over de AVN te schrijven
in dit boekje.
• Vanmiddag komt de wethouder Boudewijn Revis het eerste jubileumboek in
ontvangst nemen, maar mensen die eerder weg moeten kunnen het boek al
achter de toonbank bij de boekenkraam bekomen.
• Wegens het grote aantal deelnemers is het middagprogramma enigszins
gewijzigd. De grote groep wordt in tweeën gesplitst en er worden twee lezingen
gehouden en tegelijkertijd twee keer het excursieprogramma. Dar is prettiger
voor de deelnemers en de excursieleiders.
• Op de agenda van de ALV ontbreekt nog benoeming voorzitter. Dat wordt punt
8 A,
• Het bestuur stelt de vergadering voor om oud-voorzitter Frits Prillevitz te
benoemen tot erelid van de vereniging. Helaas is Frits op het allerlaatste
moment verhinderd door een begrafenis. Hij krijgt zijn insignes op een ander
moment, maar de toestemming door de vergadering moet wel verleend worden.
Dit punt wordt behandeld bij de rondvraag.
Notulen vorige vergadering
Dick Ooms behandelt het verslag punt voor punt, de aanwezigen kunnen reageren.
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Cor van Gaans: Bij Oostduin Arendsdorp staat iets vermeldt over de aanleg van de
speelplek. Maar de AVN is toch geen speeltuinvereniging ? PH Joost Gieskes laat
weten dat deze speelplek zeer intensief gebruikt wordt en dat het ook slijtage in het
park oplevert. Zodoende moet er binnen het beheerplan ook aandacht zijn voor de
speelplek.
PH Els van Maanen meldt dat in Voorburg het overleg over de begraafplaatsen
slechts een eenmalige activiteit was en dat er dus geen werkgroep is geformeerd.
Verder wordt het verslag onder dankzegging van de secretaris goedgekeurd.
Jaarverslag 2016
Dat bestaat uit een algemeen bestuursdeel en een deel Portefeuillehouders
Algemeen Bestuursdeel
• Bij de stichting uitgeverij memoreert Dick Ooms zijn huidige betrokkenheid
bij de vereniging. Hij vormt samen met Frits Prillevitz en Peter Huisman nog
steeds het bestuur van deze stichting. Het is een formele opzet om
belangenverstrengeling te voorkomen.
• Speciale aandacht voor de taak van de ledenadministratie. Dit is een
intensieve klus waarvoor Peter Huisman een warm applaus krijgt.
• Bij het onderwerp Haagwinde staan twee tikfouten. 2015 moet 2016 zijn.
• Aletta de Ruiter vraagt de zaal hoe de half om half Full color en zwart/wit
pagina’s overkomen. Eigenlijk merkt niemand dat op. De afwisseling geeft het
blad juist meer accent dan bij een 100% FC editie. Er is applaus voor de
kwaliteit van Haagwinde.
• Bij de punten externe communicatie/Overheid mist Kees Fokkens de
vermelding van de verschillende Beheerplatforms van de gemeente. Die
staan wel vermeld bij het PH-verslag, maar zouden inderdaad ook in het
bestuursdeel kunnen staan.
• Peter Drijver vraagt hoe het komt dat er binnen de AVN vaak verschillen van
mening zijn tussen Portefeuillehouders en het bestuur. Voorzitter Dick Ooms
vindt dit geen discussiepunt voor de ALV. Het is vanzelfsprekend dat
verschillende mensen ook verschillende meningen hebben. Die discussie
wordt in de interne vergaderingen gevoerd. Het bestuur is verantwoordelijk
voor het externe standpunt over de betreffende zaken en daarbij geldt een
democratische meerderheid.
• Herman Spies heeft vragen over de wandelapp via de website van de AVN. Jos
Verhoeff meldt dat die sinds enige tijd voor zowel Apple als Android
beschikbaar is.
Verslag Portefeuillehoudersdeel
Dick Ooms behandelt het PH-gedeelte per onderwerp en geeft verschillende PH’s
spreektijd om de actualiteit toe te lichten en vragen uit de zaal te beantwoorden.
Strandnota
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Jos Verhoeff: Er lopen nog twee bezwaren tegen de zandverplaatsingen en de
strandhuisjes bij de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Inmiddels zijn we ook
actief bij de gemeente Westland.
Leo Hermkes merkt op dat het een kwalijk signaal is dat de gemeente zich niets
gelegen laat liggen aan de rechtelijke uitspraak.
Eddy Delbecque: Wat is nu de feitelijke functie van de Zandmotor ? Het moet
natuurontwikkeling zijn, maar het lijkt inmiddels aangelegd voor recreatie.
Jos Verhoeff antwoordt dat de Zandmotor onder het netwerk Kust valt. Daarin zijn
de randvoorwaarden voor natuur en recreatie vastgelegd.
‘Agenda Groen voor de Stad’ en ‘Ruimte voor de Stad’
Caroline de Jong is overgebleven portefeuillehouder voor deze onderwerpen maar
wil graag een woord van dank uitspreken voor alle inspanningen die Maarten Smies
heeft gedaan voor de beleidsnota’s ‘Agenda Groen’ en ‘Ruimte voor de stad’ en ook
het volgende agendapunt ‘Madurodam’. De gemeente heeft goed geluisterd naar de
inbreng van de AVN en daarmee beide beleidsnota’s meer groene kwaliteit
meegegeven. Dat heeft zich al vertaald in het terugtrekken van het bouwplan ‘Bloem
en Daal’ waarbij een groene steppingstone geofferd zou worden voor een
appartementencomplex. Het groen blijft nu gespaard.
Toch blijft het steeds goed opletten dat de economie of andere initiatieven geen
stukken groen innemen.
Madurodam
PH Caroline de Jong legt uit dat: De gemeente een tweeslachtig beleid heeft gevoerd
door wel randvoorwaarden tot behoud van het bos te stellen maar tegelijk ook
tegen Madurodam te zeggen dat zij positief staat ten aanzien van uitbreiding. Dat
schept verkeerde verwachtingen. Het plan is nu ingekrompen tot 0,6 ha van het bos
en er wordt gezocht naar compensatie voor meer ecologische kwaliteit op de daken.
Volgens haar statuten vindt de AVN dat er geen groen mag worden geofferd. Dit
laatste voorstel beschouwen we dan ook als the second best oplossing. De uitspraak
is aan de gemeenteraad.
Peter Drijver dankt de AVN voor al haar inspanningen om de natuur en het bos te
behouden, maar ziet ook bezwaren in the second best oplossing m.b.t. de ecowal. Hij
vreest een lelijke uitstraling.
Aletta de Ruiter legt uit dat er nog veel onderzoek zal moeten plaatsvinden alvorens
we zeker weten dat de groene kwaliteit gewaarborgd is. Ook de dakconstructie
vraagt nog veel rekenwerk. Op dit moment liggen er alleen nog schetsen. De AVN
blijft zeer actief betrokken.
Internationaal Park
Caroline de Jong legt het proces van de Denktank uit en vindt het jammer dat hierbij
veel kennis van bestaande belangenorganisaties gemist wordt. De AVN heeft
inmiddels besloten om toch een onafhankelijk steentje bij te dragen aan de
informatiestroom. Er wordt momenteel een complete BMP-vogel inventarisatie
uitgevoerd door Adri Remeeus. Broedvogels zijn uitstekende indicatoren van
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natuurwaarden, die kennis kan straks door de Denktank worden meegenomen in
zijn advies.
NCIA parkeerterrein Waalsdorperweg
De AVN heeft hier leergeld betaald door het verzoek van de gemeente om het
bezwaarschrift in te trekken in te willigen op voorwaarde dat er vast een
groenstrook zou worden gerealiseerd. Ondanks herhaalde contacten is de
groenstrook niet aangeplant voor het einde van het plantseizoen. Daar is het nu te
laat voor. Desondanks gaan we toch proberen om hem nog in de planten te krijgen.
Bunkers Badhuisweg en Westduinpark
PH Caroline de Jong meldt dat er juist afgelopen week een hoorzitting is geweest
over nieuw te openen bunkers aan de Badhuisweg in de Nieuwe Scheveningse
Bosjes. We vrezen dat dit een ontgravingshonger is waar geen einde aan komt.
Telkens komen er nieuwe aanvragen van twee verschillende Haagse
bunkerorganisaties. Er is geen bunkerbeleid in de gemeente dus alle aanvragen
worden per incidentele aanvraag behandeld. Ook de aanvraag van de Bunkerboys in
het Westduinpark is maar ternauwernood gecanceld. De gemeente vond dat
openstellen van bunkers cultuurhistorische waarde heeft en dat in het N-2000
kader ruimte is voor cultuuractiviteiten. Dat deze bunkeropenstellingen een grote
aanzuigende werking hebben en vaak als een soort clubhuizen dienstdoen was bij
de aanvraag niet duidelijk. Uiteindelijk heeft SBB (eigenaar van de bunker) geen
toestemming verleend.
Koekamp
Joost Gieskes krijgt voor al zijn inspanningen met goed resultaat een groot applaus.
Kees Fokkens heeft veel waardering voor het werk van Joost maar vraagt zich wel af
of het plan voor openstelling van het stille bosje op de Koekamp nu wel zo’n
natuursucces genoemd mag worden. “AVN let op de natuurwaarden”.
Florence Nightingalepark
Eddy Delbecque waarschuwt dat er in het aangrenzende park Het Kleine Hout nu
ook gereorganiseerd gaat worden in het groen. PH Arnim van Oorschot antwoordt
“dat we er boven op zitten”.
Uithof
Herman Spies meldt dat de mountainbikers graag willen uitbreiden naar Madestein.
PH Aletta de Ruiter legt uit dat de uitbreiding van het track richting Madestein geen
enkel probleem is omdat Madestein op kleigrond ligt, maar dat doortrekken naar
Ockenburgh wat betreft de AVN uit den boze is als de track buiten de gewone
fietspaden moet komen te liggen. De zandgrond van Ockenburgh is daar veel te
kwetsbaar voor en ook de Zwitsersepartij mag niet toegankelijk worden voor bikers.
Zoetermeer
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Leon van den Berg meldt dat de uitvoering van het recreatiegebied Nieuwe
Driemanspolder nu bijna is gestart. De laatste twee onteigeningsprocedures zijn
afgerond.
Ter compensatie van de uitbreiding van Snowworld is er een gruttolandje aangelegd.
Dat is een plasdrasperceel met grote aantrekkingskracht voor weidevogels.
De communicatie met de gemeente Zoetermeer verhardt echter. De groep
Buitenpark hanteert nu dwangsommen om het antwoord binnen de gebruikelijke
termijn af te dwingen.
IJsbrand Feeke meldt dat er in Zoetermeer veel zieke kastanjes worden vervangen
door lindes. Hoe gaat Den Haag daar mee om? PH Bas Steenks antwoordt dat de
gemeente Den Haag een heel zorgvuldig bomenbeleid heeft .
Beide verslagen wordt bij acclamatie goedgekeurd.
Financieel jaarverslag
Penningmeester Frits van den Boogaard behandelt het financieel jaaroverzicht 2016.
Er zijn geen bijzondere afwijkingen te melden. Er zijn ook geen vragen uit de zaal.
Verslag Kascommissie en decharge bestuur
Andre Smit leest het verslag van de kascommissie voor. De boekhouding is door
hem en Rob de Jong d.m.v. steekproeven gecontroleerd. Zij hebben geen
onvolkomenheden gesignaleerd. Hij vraagt om het bestuur decharge te verlenen.
De zaal reageert met acclamatie.
Herbenoeming bestuurslid
Volgens het rooster van aftreden hebben Maarten Smies en Peter Huisman hun
termijn erop zitten. Maarten stelt zich niet herkiesbaar. Peter Huisman is wel
herkiesbaar en wordt bij acclamatie bevestigd.
Benoeming voorzitter
Wegens het aftreden van Maarten op 2 maart als voorzitter en bestuurslid is de
voorzittersfunctie vacant. Vice-voorzitter Jos Verhoeff heeft sinds 2 maart de
honneurs waargenomen en stelt zich nu beschikbaar als voorzitter. Hij wordt bij
acclamatie gekozen. Els Fischer heeft zich bereid verklaard om vice-voorzitter te
worden.
Benoeming kascommissie
Andre Smit en Rob de Jong stellen zich herkiesbaar voor aankomend jaar. Ook zij
worden bij acclamatie bevestigd.
Begroting 2017
De financiële verwachting voor 2017 laat geen bijzondere afwijkingen zien m.b.t. het
voorgaande jaar. De begroting wordt zonder wijzigingen aangenomen.
Plannen toekomst
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Secretaris Aletta de Ruiter schets een actieve beleidslijn waarbij steeds meer proactieve activiteiten worden ontwikkeld.
• Voor 2017 is meer eigen onderzoek gestart om de veranderingen en kwaliteit in
de groengebieden te monitoren. In de Scheveningse Bosjes is een professionele
broedvogelinventarisatie gaande in opdracht van de AVN.
• In Rijswijk wordt steeds meer actieve PR gevoerd door portefeuillehouder Peter
Hegi, ondersteund door het secretariaat. Hij heeft ook goede contacten met de
gemeente Rijswijk.
• Er zal meer in werkgroepjes worden gewerkt, zodat mensen met verschillende
disciplines elkaar kunnen versterken.
• Er is meer aandacht voor de randgemeenten Westland en Wassenaar.
Rondvraag
• Peter Drijver: Voor het Hofkwartier mag er wel wat meer aandacht zijn voor
bomen op stadspleinen. Er is een probleem met kabels en leidingen. Peter stelt
voor om bij de gemeente aan te dringen om de ondergrondse infrastructuur
meer te bundelen in een mantel en oude bekabeling op te ruimen. De
ondergrond wordt dan minder kwetsbaar en er blijft meer ruimte over voor
boomwortels.
• Ian de Jong vraagt of de stadsecoloog bij alle plannen betrokken wordt. Aletta de
Ruiter legt uit dat er dankzij aandringen door de AVN nu 2 extra Fte stadsecoloog
in dienst zijn genomen. Esther Vogelaar heeft een directe collega gekregen en bij
het ingenieursbureau is sinds 1 januari ook een ecoloog aangenomen. Dat zijn 3
fulltime banen. Het gaat dus de goede kant op.
• Peter Drijver geeft zich op als vrijwilliger binnen een werkgroep van de AVN.
Secretaris Aletta de Ruiter zal binnenkort contact met hem opnemen.
• Dick Ooms vraagt de zaal om toestemming om oud Voorzitter Frits Prillevitz te
decoreren met het erelidmaatschap van de vereniging. Frits is 13 jaar voorzitter
geweest en heeft tijdens zijn bestuursjaren heel veel voor de vereniging
betekend. De zaal gaat met algemene instemming akkoord.
• Na afloop met Peter Huisman dat er twee dames zijn die zich hebben opgegeven
om mee te helpen bij de ledenwerving.
Sluiting
Dick Ooms sluit de vergadering om 12.10 en dankt alle aanwezigen voor hun
betrokkenheid. Hij nodigt eenieder uit voor de lunch.
Vanaf 13.00 uur startte het jubileumprogramma met lezingen en excursies.
Lezing over het ontstaan van de Haagse Bossen door Aletta de Ruiter
Vogelexcursies door Frederik Hoogerhoud en Adri Remeeus
Historie landschapsexcursie door Bert van der Valk en Timco van Brummelen.
Om 15.00 uur begon de receptie en om 15.30 uur vond de boekpresentatie met de
wethouder plaats.
De jubileumactiviteiten werden zeer goed bezocht door leden en genodigden.
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Excursies en lezingen waren interessant en sloten qua verhaal goed op elkaar aan.
Het secretariaat ontving na afloop vele bedankjes voor een geweldig goed geslaagde
dag. De dienst Stadsbeheer heeft gevraagd of de lezing ook bij het
groenbeheerdersoverleg kan worden gepresenteerd.
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