jaarverslag 2019 – algemeen bestuursdeel
Introductie

Dit jaarverslag kent twee delen: een algemeen deel en een deel Portefeuillehouders. Het
jaarverslag geeft een doorkijkje in de activiteiten en resultaten van de Algemene Vereniging voor
Natuurbescherming voor ’s-Gravenhage en omstreken. Sinds de oprichting in 1926 heeft de
vereniging bestaan uit vrijwilligers. De activiteiten die door de jaren heen zijn ontplooid, zijn altijd
afhankelijk geweest van de mogelijkheden van de beschikbare vrijwilligers. Ook in het afgelopen
jaar is daar geen verandering in gekomen. De activiteiten en resultaten zijn dan ook een
afspiegeling van het enthousiasme, betrokkenheid en deskundigheid die het team van bestuur,
portefeuillehouders en overige werkgroepleden in te brengen had.
Bestuurlijke aangelegenheden
Het bestuur had aan het begin van het jaar 2019 een complete samenstelling van zeven leden:
voorzitter (Jos Verhoeff), vice-voorzitter (Els Fischer), secretaris (Aletta de Ruiter),
penningmeester (Frits van den Boogaard) en de leden Adri Remeeus, Hans van Proosdij en
Caroline de Jong.
Frits van den Boogaard en Aletta de Ruiter waren dit jaar aftredend, waarvan alleen Frits van den
Boogaard zich niet herkiesbaar stelde. Daarnaast trad Jos Verhoeff af als voorzitter maar bleef
wel lid van het bestuur.
Tijdens de ALV op 13 april werden de kandidaat bestuurders Dick Ooms, Caroline Boonstra en
Tim den Outer bij acclamatie gekozen. Caroline Boonstra neemt daarbij de taak van
penningmeester op zich en Dick Ooms wordt de nieuwe voorzitter. Halverwege het jaar werd
duidelijk dat bankzaken uitsluitend door officiële bestuursleden mogen worden gedaan. Dat
betekende dat administrateur Peter Huisman geen toegang meer kreeg tot het internetbankieren.
Deze omissie kon alleen worden opgelost door Peter tussentijds opnieuw officieel op te nemen
als bestuurslid. Hiervoor zal aankomende ALV instemming van de leden worden gevraagd.
Op 31 december 2019 telde het AVN-bestuur dus acht leden.
Voorzitter Dick Ooms is zijn bestuursjaar begonnen met een kennismakingsgesprek met alle
PH’s en bestuursleden. Vervolgens heeft hij een eerste opzet gemaakt voor een nieuw werkplan
en verbeterde administratie van alle activiteiten en projecten. Dat wordt in 2020
geïmplementeerd.
Bestuur stichting uitgeverij AVN
In 2008 is de stichting uitgeverij AVN opgericht. De stichting is nauw gerelateerd aan de
vereniging, maar heeft een eigen bestuurlijke status hetgeen in de toekomst financieel voordeel
kan geven zodra Haagwinde inkomsten genereert. De ANBI-verklaring voor de vereniging komt
op die manier niet in gevaar en voor de stichting kan tegen die tijd een BTW-plicht gelden met de
mogelijkheid van verrekening van betaalde BTW. In de uitgeverij is het blad Haagwinde
ondergebracht evenals andere uitgaven van de AVN plus de productie van de website. Het
bestuur bestond in 2019 uit: Caroline de Jong (voorzitter), Peter Huisman (penningmeester) en
Paul Broekman (secretaris).
Zoals bekend wordt een belangrijk deel van de werkzaamheden voor Haagwinde tegen een
vergoeding uitgevoerd door Communicatiebureau De Groene Vraagbaak, een bureau dat
geliëerd is aan de secretaris van de vereniging, Aletta de Ruiter. Door de stichting als
opdrachtgeefster te laten fungeren wordt vermeden dat mevrouw De Ruiter meebeslist over de
aan haar bedrijf verleende opdracht. Diezelfde regeling geldt ook voor het bedrijf Cerium van
bestuurslid Jos Verhoeff. Cerium is sinds 2012 de hoster voor de website van de AVN en verricht
alle technische werkzaamheden aan de site.
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Vrijwilligers
De AVN is een vereniging voor en door bewoners uit Den Haag en omstreken. Dat betekent dat
de inzet van bestuur en werkgroepen uitsluitend door vrijwilligers wordt uitgevoerd. De groep
actieve vrijwilligers schommelt in 2019 rond de vijfendertig personen die actief zijn in de volgende
groepen (waaronder een aantal dubbelfuncties).
Per 31 december 2019
Bestuur
10
leden
Portefeuillehouders
17
leden
Adviseursgroep
10
leden
Vrienden van Ockenrode
15
leden
Redactiegroep
4
leden
PR-groep
4
leden
Portefeuillehouders
In 2019 hebben er in de groep van portefeuillehouders wederom enkele verschuivingen
plaatsgevonden.
De groep portefeuillehouders bestond op 31 december uit:
• Joost Gieskes (Benoordenhout)
• Jaap van Loenen (Duinoord)
• Arnim van Oorschot (Leijenburg e.o.)
• Aletta de Ruiter (Wijkprojecten),
• Bas Steenks (Coördinator bomen)
• Caroline de Jong (Scheveningse Bosjes, Westbroekpark)
• Jos Verhoeff (Kijkduin, kust Westland)
• André Smit (Westduinpark, Meer en Bos e.o.)
• Leon van den Berg (Zoetermeer)
• Marian Langeveld (Loosduinen)
• Peter Hegi (Rijswijk, Laak)
• Jeannine Engels (Kustzone zuid Den Haag)
• Adri Remeeus (Wassenaar, Mariahoeve, Haagse Bos)
• Fer von der Assen (Voorschoten, Duivenvoordecorridor)
• Reinder de Boer (Verversingskanaal, Zeeheldenkwartier)
• Frederike Bloemers (Ondersteuning projecten)
• Tim den Outer (Noordelijk Scheveningen)
Deskundigengroep
Naast de portefeuillehouders kent de AVN ook een groep mensen die hun specialisme voor
incidentele zaken inzetten. In deze groep opgenomen is ook de specifieke deskundigheid van de
actieve portefeuillehouders. Ook deze groep is stabiel en bestond in 2019 uit 10 personen. Een
aantal daarvan hebben een dubbelfunctie binnen bestuur of portefeuillehouders en een aantal
zijn uitsluitend beschikbaar als de AVN specifieke vragen heeft. Vooral de vakgebieden juridische
zaken, ecologie en ornithologie worden veel geraadpleegd.
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Adviesraad Monumentale Bomen
De Adviesraad Monumentale Bomen ( AMB ) bestaat - bij voorkeur – uit vijf personen en is
samengesteld uit vertegenwoordigers van de ( Landelijke ) Bomenstichting, de AVN en
onafhankelijke personen. In het verslagjaar zijn er enkele wisselingen van leden geweest, waarbij
drie nieuwe leden hun entree hebben gemaakt. De AMB adviseert de gemeenteraad gevraagd
en ongevraagd over monumentale bomen. Dit betreft vaak het advies tot kap van een
monumentale boom. Zo zijn dit jaar kapadviezen gegeven voor acht bomen, waarbij voor de
paardekastanje weer de meeste kapadviezen zijn gegeven. Dit is gerelateerd aan de beruchte
kastanjebloedingsziekte. Naast het adviseren over bestaande monumentale bomen, bestaat de
taak van de AMB voor een belangrijk deel uit het nomineren van nieuwe monumentale bomen.
Zo zijn er dit jaar in stadsdeel Laak 15 bomen genomineerd voor de lijst van monumentale
bomen.
Groenwerkgroep
Vrienden van Ockenrode
Op de buitenplaats Ockenrode hebben de Vrienden van Ockenrode het hele jaar elke veertien
dagen op zaterdag gewerkt om de Amerikaanse vogelkers en ook Noorse esdoorn in het gebied
te bestrijden. Ockenrode valt onder de Natura 2000-richtlijn. Er is een beheerplan geschreven
waarnaar gewerkt wordt. De groep heeft in 2019 ook meegedaan aan de Nationale
Natuurwerkdag en heeft daaruit een vijftal nieuwe vrijwilligers geworven. De groep bestaat nu
weer uit bestaat uit 15 personen die zeer regelmatig aanwezig zijn. Ockenrode ligt aan de
Monsterseweg en is afgelopen jaar verkocht aan een andere eigenaar. Het is nu in eigendom
van Curae Management die zich specifiek bezighoud met vastgoed voor zorginstellingen. De
Vrienden worden voor hun werk beloond met een barbecue. De groep Vrienden van Ockenrode
bestaat nu ruim negen jaar en vormt een hecht en gezellig team.
Administratie en ondersteuning
De ledenadministratie wordt gevoerd door Peter Huisman, die tevens als boekhouder de
financiële steun en toeverlaat is van de penningmeester. Om banktechnische redenen is Peter
dit jaar weer toegetreden tot het bestuur.
Dankzij de digitale mogelijkheden zijn telefoon en email bereikbaar vanuit huis en kan het
secretariaat op afstand worden geregeld. Daardoor is de bereikbaarheid van de AVN optimaal.
Subsidie-aanvragen
Dit jaar hebben we een 1000 euro subsidie-aanvraag gedaan bij de Groene Motor voor het
dekken van extra beheerkosten en de aanschaf van gereedschap voor de Vrienden van
Ockenrode.
Verder is de uitkering van de toegezegde 2500 euro subsidie voor het jubileumboek uit 2017 door
het PBC-fonds eindelijk binnen.
Leden
De vergrijzing heeft zich in 2019 opnieuw doorgezet. Helaas hebben we van 177 leden afscheid
moeten nemen. De meesten wegens ouderdom of overlijden. Daar tegenover staan 82 nieuwe
leden die zich via kraam, website, PR-actie of advertentie als nieuw lid hebben aangemeld. De
teller van het ledenbestand stond op 31 december op 3.779 leden (incl. huisgenootleden).
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Promotie-activiteiten
Traditioneel staat de kraam op een aantal verschillende groene evenementen. De Geraniummarkt en Dag van de Roos zijn de vaste plekken. Daaromheen staat de kraam op verschillende
wijkfeesten en andere aangelegenheden. De groene Schenk werd ook in 2019 bezocht. Hans
van Proosdij verzorgde voor het tweede jaar de PR.
Haagwinde wordt vanaf eind 2018 elk kwartaal in de minibieb-kastjes door heel Den Haag
verspreid. Regelmatig komen er vanuit die bron nieuwe leden binnen. In 2019 is een poster
ontwikkeld op A3-formaat die in de eerste Haagwinde van 2020 wordt meegestuurd. Oplage
5000. Verder hebben we in Bezuidenhout Oost een huis aan huis actie gehouden en
Haagwindes bezorgd met een wervingsbrief. En de persberichten voor de moerascipressen
hebben in januari meerdere keren de krant gehaald: Telegraaf, AD en Posthoorn.
Haagwinde
In 2019 zijn opnieuw vier nummers van Haagwinde van de drukpers gerold. De artikelen in
Haagwinde zijn opgebouwd in rubrieken, uiteenlopend van nieuws, achtergrond, historie,
interview en column. Haagwinde heeft een redactiecommissie van vier personen. In 2019 waren
dat Jos Verhoeff en Frits van den Boogaard die tezamen met de eindredacteur (Aletta de Ruiter)
de onderwerpen verzamelt en de stukken toetst. Jaap Lemstra zet zich regelmatig in als
illustrator.
Het blad wordt deels gevuld door de portefeuillehouders, deels door externen en deels door het
redactiebureau. De professionele eindredactie en de toets van de redactiecommissie garandeert
een stabiele kwaliteit van de inhoud van het blad.
Haagwinde heeft een omvang van 24 pagina’s en wordt standaard gedrukt in 50%
kleur/50%zwart-wit. De oplage was in 2019: 4000 exemplaren. De extra oplage boven het
ledenaantal wordt gebruikt voor PR-doeleinden.
Haagwinde wordt naast het gewone ledenbestand ook op verschillende plekken in de stad
aangeboden en rondgebracht bij de fracties van de Haagse gemeenteraad. Ook de verschillende
beleidsafdelingen en groenbeheerders krijgen het blad bezorgd.
Inhuur deskundige professionals
Voor speciale deskundigheid roept de AVN hulp in van professionals. Afgelopen jaar hebben we
dat gedaan voor een zienswijze over stikstof t.a.v. het bestemmingsplan Westmade Noord. Jurist
Valentijn Wösten heeft een pleidooi geschreven.
Landschapsontwerper Luc van Dam is gevraagd om het project Hitte-eiland verder te adviseren.
Lilian Radovac heeft zich professioneel gebogen over de vormgeving van de poster.
En ook voor de begeleiding van het jubileumproject door kunstenares Anneloes Groot wordt
budget vrijgemaakt.
Jubileumcommissie
In 2019 is door bestuursleden Caroline de Jong en Hans van Proosdij een begin gemaakt met de
voorbereidingen voor de lustrumviering van het 95-jarig bestaan van de AVN in 2021. Daarvoor is
de hulp ingeroepen van kunstenares Anneloes Groot.
Er zijn plannen voor een tentoonstelling, een schilderijenworkshop, een kalender met
fotowedstrijd e.d. Wordt vervolgd.
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Website
In 2019 is de website vrijwel gelijk gebleven aan het jaar ervoor. Voor het besturingssysteem is
de webhoster echter overgestapt op Wordpress. Dit programma voldoet beter aan de
noodzakelijke updates. De donatieknop op de homepage van de website is redelijk succesvol.
Met enige regelmaat doneert iemand een schenking.
Sociale Media
Facebook is inmiddels verlaten als digitaal kanaal. Begin 2019 heeft het bestuur besloten
daarmee te stoppen. De voordelen van Facebook wegen niet op tegen de risico’s en de
vervelende reacties die zeer demotiveren. De AVN gebruikt nog wel Twitter om berichten uit te
zetten richting politici en pers.
AVG
In 2018 is Jos Verhoeff aangewezen als functionaris in het kader van de AVG (de nieuwe wet op
basis van de Europese privacy richtlijn) voor het bewaken van de AVN privacy procedures en het
verplichte datalekkenregister. Iedereen die hierover vragen of opmerkingen heeft kan zich bij
hem melden. Op de web pagina https://www.avn.nl/privacy staan meer gegevens.
Interne communicatie
In 2019 is er opnieuw een vrijwilligers-nieuwjaarsborrel met een koud buffet georganiseerd voor
de actieve vrijwilligers van de vereniging. Verder hebben portefeuillehouders en bestuur in 2019
tweemaal een gemeenschappelijke vergadering gehouden om het onderlinge contact te
verstevigen.
Externe betrekkingen
De AVN onderhoudt standaard een flink aantal externe betrekkingen. Die zijn te verdelen in vier
groepen: Overheid, groene beheerorganisaties, groene belangenorganisaties en bewonersorganisaties.
Overheid:
Wethoudersoverleg Gemeente Den Haag
Dagelijks Bestuur AVN
In 2019 heeft het bestuur geen wethoudersoverleggen gevoerd omdat het geplande overleg op
18 oktober met wethouder De Mos niet doorging wegens aftreden van de wethouder.
Stedelijk Groenoverleg Gemeente Den Haag
Aletta de Ruiter/Jos Verhoeff
De AVN heeft samen met andere stedelijke belangenorganisaties zitting in het Stedelijk
Groenoverleg (SGO) dat de gemeente elk kwartaal organiseert. Hierin worden op ambtelijk
niveau met de dienst Stadsbeheer en de dienst Stedelijke ontwikkeling de nieuwe beleidsnotities
en actualiteiten op groengebied besproken en getoetst aan de wensen van de groene
organisaties. Het SGO bestaat nu negen jaar en wordt elk kwartaal voorafgegaan door een
overleg van het Groen platform. In 2019 zijn twee speciale adviesbijeenkomsten georganiseerd
voor de nieuw te ontwikkelen nota’s Stadsnatuur en de Bomen.
Provincie Zuid Holland
diverse bestuursleden
Bestuursleden en portefeuillehouders bezocht in 2019 regelmatig de lezingen van de PAL
(provinciale adviescommissie leefomgeving). Er zijn dit jaar geen contacten geweest met het
College of de Statenleden.
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Groene beheerorganisaties:
Dunea
Jos Verhoeff
De Belangenraad Recreatie en Natuur wordt door Dunea zeer serieus genomen. Naast een
aantal belangengroepen, waaronder de AVN, zitten er ook deelnemers op persoonlijke titel aan
tafel. Dat geeft interessante discussies. De Belangenraad komt vier keer per jaar bijeen.
Staatsbosbeheer
Adri Remeeus
De beheersectie Haagse Bos organiseert jaarlijks enkele bijeenkomsten waar bewoners en
groene belangenorganisaties worden bijgepraat over het onderhoud in het Haagse Bos. Dit
overleg is voortgekomen uit het Open Planproces dat in 2001 is opgestart en waar de AVN aan
heeft deelgenomen. In 2019 heeft Adris Remeeus deze taak overgenomen van Joost Gieskes.
Actueel bleef dit jaar de herinrichting van de Koekamp en de herplant van bosdelen waar vorig
jaar de essen gekapt zijn.
Groene belangenorganisaties:
Voorzittersoverleg
Jos Verhoeff
In 2019 is het voorzittersoverleg met de voorzitters van IVN afdeling Den Haag en KNNV afdeling
Den Haag voortgezet. De samenwerking heeft met enige regelmaat nieuwe inzichten en
informatie opgeleverd.
Natuur- en milieufederatie Zuid-Holland (NMZH)
Aletta de Ruiter
Afgelopen jaar heeft de AVN meerdere malen meegewerkt aan projecten van de NMZH.
Allereerst waren daar de protesten tegen het afschotbeleid van de provincie Zuid Holland. De
juristen van NMZH nemen, met wisselend succes, het initiatief tot verweerschriften en
rechtszaken o dat afschot te beperken of tegen te gaan. Afgelopen jaar waren smienten en
knobbelzwanen het onderwerp. De ornithologen binnen de AVN geven adviezen.
Verder heeft NMZH het initiatief genomen voor een brainstorm rond natuurinclusief bouwen. In
dat project is in de toekomst nadere samenwerking te verwachten.
Groen Platform (GPF)
Els Fischer
Het groen platform is een overlegorgaan van AVN, KNNV, IVN, Haagse Vogelbescherming,
Egelopvang, Duurzaam Den Haag, Groei en Bloei en de Vrienden van Den Haag. Het Groen
platform is erop gericht om een gezamenlijke afstemming te ontwikkelen voorafgaand aan het
Stedelijk Groenoverleg. Het GPF is in 2019 vier keer bij elkaar geweest.
Kwaliteitsteam Buytenpark Zoetermeer
Leon van den Berg
Het contact met het Kwaliteitsteam Buytenpark wordt vertegenwoordigd door Leon van den Berg.
Laan van Meerdervoortberaad
Caroline de Jong
Het Laan van Meerdervoortberaad waarin belangenpartijen als Vrienden van Den Haag, AVN,
ROVER, Fietsersbond en Duurzaam Den Haag zitting hebben, heeft in 2019 wederom geen
bijeenkomst gehad. De samenwerking in deze vorm is gestaakt.
Vrienden van de Uithof
Cor van Gaans
In 2018 bestond de Uithof 50 jaar en heeft de gemeente een actievere organisatie opgericht om
meer samen te werken met de recreatieve ondernemers in het gebied. Van de voorgenomen
stichting is echter niets terecht gekomen. Sinds 2018 is Cor van Gaans de contactpersoon.
Haagse Tuinbank (HTB)
Aletta de Ruiter
In oktober werd contact gelegd met de stichting Haagse Tuinbank. Het is een particulier initiatief
dat groene ideeën en projecten van bewoners helpt uitwerken en realiseren. De HTB heeft
daarvoor een vaste kracht in dient. De plannen voor samenwerking waren ambitieus en werden
gepresenteerd in Haagwinde. Een maand later, toen de AVN een projectidee in samenwerking
met de HTB wilde voorleggen, bleek dat de werknemer alweer ontslag had genomen. De HTB
heeft krap twee jaar gefunctioneerd, maar had in de wintermaanden geen emplooi.
Blad Historisch Den Haag
Aletta de Ruiter
In januari werd de AVN benaderd door het bestuur van het blad ‘Historisch Den Haag’. Men wilde
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graag samenwerken in een themanummer van juni. Onderwerp: het historische groen van Den
Haag. De afspraken leken duidelijk en waren schriftelijk vastgelegd. Toen het tegen de datum
van de deadline aanliep kwam er echter geen reactie van de redactie. Later bleek dat de redactie
zonder overleg met het bestuur van het blad voor een andere invulling had gekozen. Vervelend
voorval, vooral omdat de AVN al heel veel energie in kopij had gestoken.
Adviesbureau Copijn/Bruine Beuk
Aletta de Ruiter
De samenwerking met J’ørn Copijn heeft de AVN afgelopen jaar veel succes opgeleverd. De
uitplaatsing van de 14 moerascipressen werd mogelijk door zijn organisatie. Ook het interview in
‘Natuurlijk Den Haag’, excusies met ambtenaren naar daktuinen en de deelname aan een
expertmeeting ‘natuurinclusief bouwen’ kwam tot stand dankzij J’ørn.
Bewonersorganisaties en anderen:
Door de pro-actieve houding van de AVN, zoals die de afgelopen jaren met visies Kijkduin, het
Haags Binnenduinbos en de onderhandelingen bij Madurodam tot uitdrukking is gebracht, is er
veel meer behoefte ontstaan om zaken samen met anderen te doen. Als de AVN zelf met een
visie komt, moet daarvoor draagvlak gecreëerd worden. Dat betekent veel overleg met andere
belanghebbenden. De portefeuillehouders hebben ook in 2019 veel samengewerkt met
bewonersorganisaties, wijkverenigingen, De Vrienden van Den Haag, Het Haagse
Monumentenplatform, Stg Duinbehoud en de Fietsersbond. De samenwerking omvatte overleg
over o.a. Centrum Noord, Klein Zwitserland, Houtwijk, Haegsch Hof, Nwe Schev. Bosjes,
Fietspad Zwarte pad, Natuur aan de kust en De Koekamp etc.
Zienswijzen, inspraak, bezwaar en advies
De portefeuillehouders van de AVN volgen de gemeentelijke (bestemmings)plannen,
groenbeleidsnota’s, provinciale structuurvisies op de voet. Hierbij hoort een traject van
zienswijzen en inspraak tot de standaardprocedure.
2019 was een gemiddeld druk jaar wat betreft zienswijzes, bezwaren en adviezen. In totaal
waren dat er toch nog 20.
De zienswijzen, inspraken en bezwaren die de AVN maakt, zijn terug te vinden op de website.
In 2019 betrof het 4 zienswijzen, 1 bezwaarschrift, 5 adviezen, 9 inspraken voor alternatief beleid
en 1 verzoek om een voorlopige voorziening.
Voor het project ‘Havennatuur’ is een boekje met aanbevelingen gemaakt en voor Zonnegaarde
een boekje met alternatief fietspad ontworpen.
Successen AVN
2019 was een bijzonder succesvol jaar voor de AVN. Uiteenlopend van kleine adviezen die
werden gehonoreerd tot aan het winnen van bezwaarprocedures. Hieronder een opsomming:
• Behoud en uitplaatsing van 14 moerascipressen achter min. v. Buitenlandse Zaken
• Nieuwbouw Parnassia gaat niet ten koste van bos
• Advies voor ecologische beplanting Witte Vlek overgenomen
• Vloedmerk op het strand wordt niet meer direct opgeruimd op verzoek van AVN
• In Hitte-eiland Haagsch Hof zijn al 3 groene deelprojecten uitgevoerd
• ATV Zonnegaarde krijgt alternatief fietspad, ecologische volkstuinen kunnen blijven
• In Reigersbergen is een goede start gemaakt met het beheer van het bijenreservaat
• Adviezen voor de ecologische oever Schenk zijn allemaal overgenomen
• De lindes op het Paleisplein zijn behouden
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•
•
•

In Clingendaal is een Veterane boom benoemd
Duingebied Defensie, Oude Waalsdorperweg naast Meijendel wordt niet bebouwd
Talloze Italiaanse populieren zijn van kap gered na interventie van onze
boomdeskundigen

18 april 2020,
Aletta de Ruiter,
secretaris AVN
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