Verslag ALV AVN 13 april 2019
Aanwezig 44 personen incl. bestuur
Opening
Dick opent om 10.30 uur
Hij stelt zichzelf voor en vertelt over zijn voormalige activiteiten bij de AVN. Afgelopen 6 jaar
heeft hij voor studie zijn bestuurslidmaatschap opgezegd. Nu is die studie bijna klaar en is hij
weer beschikbaar. Hij vraagt de vergadering allereerst of men akkoord is dat hij vanaf de
opening het dagvoorzitterschap op zich neemt. Er zijn geen bezwaren.
Afmeldingen:
Bas Steenks, Peter Hegi, Marianne Langeveld, Frans Beekman, Arnim van Oorschot, Wim
Voortman.
Mededelingen
Secretaris Aletta de Ruiter vertelt over de actie van stichting Urgenda. Gisteren werd in de
studio van Dudok een manifest aangeboden aan de directeur Natuur van het ministerie van
Landbouw tegen de grootschalige kap van bos door SBB en Natuurmonumenten. Dit
kapbeleid blijkt niet goed voor het oppervlakte bos dat daarmee hardhollend achteruit gaat,
maar werkt ook bijstoken van hout in de kolencentrales in de hand, waardoor de uitstoot
van CO2 sterk wordt verhoogd. In een presentatie door Jaap Kuper, voormalig rentmeester
van de domeinbossen van ’t Loo, blijkt ook nog eens de ernstige achteruitgang in
biodiversiteit in gebieden waar kapvlaktes ontstaan. Jaap toonde tevens aan dat
grootschalige kap ook economisch verlies oplevert en dat de Nederlandse bosbouw
uitsluitend kan draaien op subsidies. Hij stelde een andere manier van kappen voor waarbij
de bossen doorlopend gedund worden en er geen erosie optreedt. De publiciteit rond het
manifest heeft er al voor gezorgd dat Natuurmonumenten direct met kappen is gestopt.
De AVN heeft dit manifest ondertekend en blijft de actie van Urgenda op de voet volgen.
Notulen vorige vergadering
Akkoord na kleine aanpassing bij visie Denktank Scheveningse Bosjes en Westbroekpark.
Caroline de Jong meent dat In regel 5 het woord ‘nipt’ eruit moet.
Jaarverslag algemeen deel
Jan Nicolai vraagt of we nog contacten hebben met Zuid-Hollands Landschap (ZHL).
Secretaris Aletta de Ruiter legt uit dat het netwerk van voormalig voorzitter Frits Prillevitz is
weggevallen en dat daarmee ook het contact met ZHL op beleidsniveau een beetje is
verwaterd. Op werkniveau is er uiteraard wel contact met boswachters.
Jos Verhoeff geeft nog een toelichting hoe de AVN omgaat met sociale media. Vanwege de
vele ongefundeerde negatieve reacties hebben we besloten om Facebook te verlaten.
Twitter wordt nog wel gebruikt als boodschapper richting politiek en pers. Dat werkt goed.
Verslag wordt akkoord bevonden.
Jaarverslag portefeuillehouders
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Het verslag van de portefeuillehouders geeft de actualiteit van de onderwerpen weer.
Voorzitter zal de onderwerpen puntsgewijs noemen, maar alleen die onderwerpen die
vragen oproepen worden nader toegelicht.
Parnassia: Bij afwezigheid van portefeuillehouder Marian Langeveld legt Aletta de Ruiter de
laatste stand van zaken over de bouwplannen bij Parnassia uit. Vanwege het protest van de
AVN m.b.t. bouwen in het bos ligt het project nu al een jaar stil. Groter probleem vormen de
omliggende bouwplannen Westland en de verkeersstromen die verwacht worden. De
verkeersafwikkeling van een paar duizend nieuwe inwoners past niet op de smalle wegen
die tussen Monster en Loosduinen liggen. Daar is nu het verkeersbureau Goudappel Koffing
mee bezig om een oplossing te bedenken. De AVN heeft verkeer niet in haar doelstellingen
staan, maar we blijven de ontwikkelingen uiteraard wel volgen. De NOx-uitstoot van dat
verkeer heeft namelijk wel consequenties voor de depositie in het naastgelegen Natura2000-gebied Solleveld.
Florence Nightingalepark: Leo Hermkes merkt op dat het getal van 760 verkeersbewegingen
fout is en dat het 7600 moet zijn.
Bunkers Scheveningse Bosjes: Caroline de Jong vult aan dat er opnieuw een actie van de
bunkermuseum is om nieuwe bunkers open te maken. Het proces blijft doorzeuren.
Westduinpark: Pieter Hordijk vindt het lastig dat het verzanden van de paden in het
Westduinpark door de gemeente wordt afgedaan als consequentie van de Natura 2000
regeling. Portefeuillehouder Jos Verhoeff vult aan “vier jaar geleden is dat plan uitgedacht,
maar inmiddels is duidelijk geworden dat de structuur van zandpaden niet altijd nuttig is.
Dat wordt nu heroverwogen”. Pieter Hordijk: “De twee opgangen bij Kijkduin zijn ook
zorgelijk, hij vreest daardoor meer autoverkeer op het strand”. Jos Verhoeff: “De tweede
opgang bij Kijkduin is tijdelijk zolang de herinrichting gaande is. Er is ook een tijdelijke
vergunning afgegeven”. Pieter Hordijk vreest dat die tijdelijkheid insluipt naar permanent.
Jos Verhoeff: “Het wordt allemaal heel laat in de inspraak gelegd. Maar hier is een
ontheffing voor gegegeven”. Hij beloofd zeer alert te blijven.
Zoetermeer: Portefeuillehouder Leon van den Berg geeft actuele uitleg.
Het Gruttolandje heeft nog geen last van de aanleg van de Nieuwe Driemanspolder, maar
we blijven alert op mogelijkheid voor verstoring.
Snowworld is door de oude eigenaar verkocht aan een Belgische ondernemer. Nu ligt het
voorlopig stil, er zijn geen tekenen dat de uitbreidingen op korte termijn worden doorgezet.
Rechtzaak tegen gemeente Zoetermeer is verloren omdat de rechtbank toch altijd meer
krediet geeft aan de gemeente. Dat was wel enigszins voorspelbaar.
Aanvulling IJsbrand Feeke: Zoetermeer zet zich in voor een bijenlint tussen Zegwaard en de
Leijens met veel bijenhotels. De opening is Tweede Paasdag.
Meijendel
Rob Visser: Er is steeds sprake dat de ondernemers toch druk blijven uitoefenen om een
fietspad door te trekken tussen watertoren en strand. Daar is hij fel op tegen.
Portefeuillehouder Adri Remeeus: Het gehele stuk duin naast de Groningsestraat is N2000.
Als je daar een verhard fietspad aan wilt leggen moet de gebruikte oppervlakte gemitigeerd
worden op een andere plek in de buurt en die ruimte is er niet. Dunea houdt zich vast aan
dat gegeven, maar blijft verder wel in overleg met de ondernemers.
Rob Visser: Het duin naast Oscars vervuild enorm, het ligt buiten beheer van Dunea. Hij
vraagt AVN om daar aandacht aan te besteden. Tim den Outer is daarvoor speciaal actief
geworden in de AVN. Hij noemt ook het wildkamperen in de Ruigenhoek en het vuurtje
stoken.
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Bouwplan Monsterseweg
Aletta legt uit dat de projectontwikkelaar direct bereid was om een deel van het plan in te
trekken toen de AVN met degelijke argumenten kwam. Nu wordt alleen de plek ontwikkeld
waar al een villa stond. We blijven uiteraard wel waakzaam.
Plesmanduin
Ian de Jong: “bij de borrel hoorde ik verhalen over bouwen in Klein Zwitserland en ook op
het terrein van de kwekerij”. Aletta de Ruiter legt uit dat het om zeer premature
projectontwikkeling gaat, maar niet op het terrein van de gemeentekwekerij maar op het
terrein van SBB waar in de hoek het verwaarloosde tuincentrum Klein Zwitserland ligt te
verpauperen. De ondernemer is falliet en heeft geen geld om zijn opstal te laten opknappen.
De gemeente kan hier niets mee en SBB heeft ook geen plannen. Daarom is er een
projectontwikkelaar op ingesprongen met een plan voor kleinschalige woningbouw
(grondgebonden) op de plek naast de bestaande woning en tuin van Van Braasem. Hij wil
dan grond ruilen om de hockeyvelden van KZ naar het perceel van het tuincentrum te laten
opschuiven en de nieuwe woningen aan te laten sluiten op bestaande woningbouw. Aletta is
met de projectontwikkelaar gaan praten om in het voortraject te kunnen meedenken. Maar
het plan had nog geen enkele status.
Krimlindes Paleisplein
Jan Nicolai: Lukt het om de lindes op het Paleisplein te behouden? Joost geeft uitleg. De
zomerlindes naast de Gotische zaal zouden we kunnen verplanten. Die verhullen nu de
architectuur van het gebouw. Maar wat betreft de Krimlindes worden we voortdurend door
de gemeente om de tuin geleid. Uiteraard blijven we op het vinkentouw zitten. Indien er
toch een kapvergunning komt tekenen we bezwaar aan.
Essenkap in Haagse Bos
Joost Gieskes: “Een kap uit voorzorg. Er waren maar weinig essen aangetast. SBB heeft ook
alle essen in Klein Zwitserland gekapt”. SBB heeft aan alle kanten een fantasieverhaal
opgehangen, maar dat doen ze landelijk ook.
Kees Fokkens: SBB moet geld maken uit het Haagse Bos en wil meer festivals organiseren.
Hoe denkt de AVN erover? Frederik Hoogerhoud (voormalig lid gebruikersgroep Haagse Bos)
laat weten dat alle plannen eerst in het gebruikersoverleg worden ingebracht. Adri Remeeus
zit daar nu in dus blijf alert.
Bijenproject Reigersbergen
In een verruigd stuk bos naast het fietspad van park Marlot wil Hans van Helden graag een
bijenreservaat aanleggen. De AVN heeft besloten om hem daarbij te helpen en financiele
ondersteuning aangeboden. Er is al een vrijwilligersgroep geformeerd die op een aantal
plekken de wildgroei van zwarte braam en brandnetel gaat aanpakken. Vanuit de AVN
neemt Tim den Outer deel aan de groep. Voor als er in de herfst grondverzet moet
plaatsvinden gaan we subsidie bij F1818 aanvragen en ook bij de Provincie die dit soort
icoorprojecten financiert.
Project Hitte-eiland Haegsch Hof
Aletta de Ruiter laat het boekje met kansenkaart zien en nodigt iedereen uit om in de pauze
dit projectboekje in te zien. Dit is een van de voorbeeldprojecten waarmee de AVN aan de
weg timmert. De gemeente heeft het initiatief omarmd en de eerste kansen worden
volgende week uitgevoerd. Voor de rest wordt momenteel budget gezocht. Daphne Nicolai
spreekt haar waardering uit voor dit initiatief.
Suezkade
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Reinder de Boer is de nieuwe portefeuillehouder voor het Verversingskanaal: “alle kades van
het Verversingskanaal worden vervangen. Namens de AVN heeft Aletta de Ruiter al
ecologische adviezen gegeven voor nieuwe aanplant van groene kades. De plannen die nu
voorliggen worden ook door de bewoners ondersteund. Reinder zal dit project verder blijven
volgen vanuit de AVN.
Groen kan het dak op.
Naar aanleiding van dit onderwerp ontspint zich een discussie tussen enkele deelnemers aan
de ALV. Het is eveneens een pro-actief project waarbij we grote invloed hebben gehad op
het gemeentelijke beleid “Natuurinclusief bouwen”. Hans van Proosdij, Astrid Heffens,
Eugenie Rasmussen, Caroline de Jong en IJsbrand Feeke stellen vragen en antwoorden hoe
ze zelf hun eigen groene daken wel of juist niet konden realiseren.
Eugenie Rasmussen: Hoe kunnen dat meer stimuleren in de woonwijken? Ook wat betreft
invloed op het wel of niet verharden van tuinen. Caroline de Jong geeft aan dat dit soms in
het bestemmingsplan in geregeld, maar lang niet in alle. Hans van Proosdij laat weten dat
woningcorporaties nogal terughoudend zijn met groene daken op bestaande bouw.
Overigens moest hij zijn eigen plannen voor een groen dak afblazen omdat de constructie
niet geschikt bleek voor een zwaardere belasting. Zij vakantiehuis in Italie heeft wel veel
muurgroen dat regelmatig bewaterd wordt door het openzetten van de kraan via een
irrigatieslang. Daphne Nicolai reageert daarop: “pas op voor het gebruik van leidingwater
voor bevloeiing van geveltuinen en daktuinen, dat is wel heel erg verkwistend” Zij adviseert
de AVN om het project regentonnen van Delfland te raadplegen.
Moerasparkje Buza
Aletta de Ruiter geeft uitleg over de totstandkoming van de redding van de 14
moerascipressen uit het moerasparkje. Na het bezwaar dat we hadden ingediend tegen de
kapvergunning kregen we voor 200% gelijk van de Adviescommissie Bezwaren. De gemeente
ging daarop in Contraire. Men wilde de bomen absoluut niet hebben. Omdat de bouw van
de tijdelijke Tweede Kamerbehuizing ernstig stagneerde door de procedure rond de bomen,
koos het Rijksvastgoedbedrijf eieren voor zijn geld en maakte budget vrij om de bomen toch
te verplaatsen. Copijn heeft dit geregeld en binnen een week georganiseerd. Zonder deze
ervaring en hulp had de AVN dit nooit voor elkaar gekregen. Voor de bestuurstafel hingen de
foto’s in volgorde van werkzaamheden. Het is een echt stripverhaal geworden.
Vuurwerkvrije zones
Leo Hermkes: in het Zuiderpark worden 12 keer per jaar zomerfeesten georganiseerd met
veel vuurwerk. Kan de AVN daar aandacht aan besteden? Aletta de Ruiter antwoordt dat we
daar aandacht aan zullen geven via het stadsdeelkantoor.
Gebiedsvisie internationale zone
Daphne Nicolai: “Denk eraan dat hoogbouw pas boven de 50 meter begint, dus geen
hoogbouw in het plan betekent nog niet dat gebouwen laag blijven”.
Caroline de Jong geeft aan dat het nieuw beleid van de schaalsprong OV ook een bedreiging
voor de groengebieden kan vormen. Zoals de plannen er nu voor staan komt er vanaf
Madurodam langs de Scheveningseweg en langs de Teldersweg een extra vervoersbaan. Dat
lijkt de AVN een ongewenste ontwikkeling omdat we de Scheveningse Bosjes en Waterpartij
juist met elkaar willen verbinden.
De kern Bijzonder
Caroline de jong: “bij de Plaats komt een enorme steenvlakte omdat de horecaondernemers
bang zijn dat de bomen halsbandparkieten aantrekken” Er wordt nu elders naar een
plantplek voor bomen gezocht.
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Centrum Noord
Jan Nicolai: Juist vanochtend zijn de cijfers bekendgemaakt van de kentekens van
doorgaande auto’s. Het gaat om verkeer dat vanaf de Raamweg richting binnenstad rijdt.
Daarin werd gesteld dat 50 % van het verkeer doorgaand verkeer was maar nu blijkt dat de
meeste auto’s bestemmingsverkeer zijn. Daaruit blijkt dat de verkeersstromen heel moeilijk
manipuleerbaar zijn.
Rondvraag:
Kees Fokkens heeft niets gehoord over Oostduin Arendsdorp. Shell heeft plannen om de
parken te helpen opknappen. Caroline Boonstra (nieuw bestuurslid) is nauw betrokken bij
Florence in Oostduin. Ze zal dit onderwerp in de gaten gaan houden.
Gerda Idsinga vraagt of er een portefeuillehouder voor de Erasmuszone is. Er zijn weer
plannen om een extra deel van de volktuinen te offeren voor een fietspad. Aletta neemt na
de vergadering contact met haar op.
Dick Polvliet: Constateert dat de AVN met kleine projecten veel invloed heeft, maar dat er
ook ontwikkelplannen zijn waar we geen invloed op hebben. Jos Verhoeff: Als een plan
eenmaal bij de projectontwikkelaar ligt, is het moeilijk om invloed uit te oefenen. Maar ook
daar willen we in de toekomst aandacht aan gaan geven.
Financieel jaarverslag
Frits van den Boogaard geeft aan dat dit zijn laatste ALV is als penningmeester.
De jaarrekening is weer ruim binnen de begroting gebleven. Zelfs de contributies liggen nog
steeds ruim boven de begroting dankzij extra schenkingen van leden, een erfenis van een
paar duizend euro en een legaat van een opgeheven stichting.
De zaal stemt in met de cijfers van de jaarrekening.
Verslag Kascommissie en decharge
Andre Smit leest het verslag van de Kascommissie voor. De jaarrekening en balans is in orde
bevonden en hij vraagt om dechargering van het bestuur. Dat wordt bij acclamatie verstrekt.
Aftreden bestuursleden
Frits van den Boogaard neemt afscheid van het bestuur. Dick, Aletta en Jos schetsen een
beeld van alle goede diensten van Frits. Hij blijft gelukkig voor de AVN behouden in de
redactiecommissie.
Aletta de Ruiter treedt af maar is herkiesbaar als secretaris. Ze wordt bij acclamatie
herkozen. Jos Verhoeff treedt af als voorzitter maar blijft wel in het bestuur zitten.
Verkiezing bestuursleden
Secretaris Aletta de Ruiter stalt drie nieuwe bestuursleden voor: Caroline Boonstra, Tim den
Outer en Dick Ooms worden verkozen bij acclamatie.
Begroting 2019
Frits van den Boogaard geeft (nu als demissionair penningmeester) uitleg over de begrote
kosten voor 2019. Voor Haagwinde zijn er verschillende verhogingen van kosten te
verwachten: Porto, BTW, 100% Full colour en verpakkingskosten. Wat betreft de verpakking
wordt er nog onderzocht of de composteerbare variant die laatst gebruikt is nu wel de
oplossing is. Bijna niemand heeft dit herkend en waarschijnlijk gewoon bij het plastic-afval
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weggegooid. De prijs is aanzienlijk hoger dan de PE-variant, die overigens heel goed
recyclebaar is.
De begroting wordt bij acclamatie goedgekeurd.
Toekomstplannen
Secretaris Aletta de Ruiter legt uit dat de AVN toch steeds vaker in het voortraject van
ontwikkelingen meepraat. Daarnaast ontwikkelen we steeds meer pro-actieve projecten die
voor de fanfare uitlopen. Zoals het hitte-eiland Haegsch Hof. Daarmee stimuleren we de
gemeente met nieuw beleid. Dat willen we in de toekomst graag uitbreiden.
Rondvraag
Ian de Jong vraagt aandacht voor nakomen van afspraken die gemaakt zijn. Voorbeeld is
handhaving in de Scheveningse Bosjes. Maar ook handhaving in ander groen.
Daphne Nicolai: Er is teveel verwildering in de stad. Kunnen we pleiten voor meer vaste
planten in de stad? Aletta de Ruiter geeft als voorbeeld het project bewonersvereniging
‘Rond het Plein’ waarin heel veel perken tussen boomspiegels zijn ontworpen als plantenbak
met Green to Color invulling. De AVN heeft daarbij uitgebreid geadviseerd. Daphne wil dat
advies graag ontvangen.
Hans van Proosdij: AVN is behoorlijk goed bezig, maar is geen actiegroep en daarom staan
we te weinig in de krant. We doen nu Haagwinde in boekenkastjes. Dat geeft al een lichte
aanwas. Hij pleit ervoor om de Haagwinde die we zelf krijgen door te geven aan vrienden en
kennissen met het uitdrukkelijke verzoek om ook lid te worden.
Dick Polvliet: “Als uitsmijter wil ik, ook namens Hans de Jager die onlangs overleden is, het
bestuur graag bedanken voor de geweldige inzet en de prachtige Haagwindes die worden
gemaakt.” Als voormalig vrijwilligers van de AVN gingen Hans en Dick, na uitkomst van
iedere Haagwinde, bij elkaar op de koffie om het blad te bespreken. Dat viel altijd heel
positief uit. Haagwinde staat niet alleen bol van nieuwtjes, de inhoud is ook heel deskundig
en goed verwoord. Alle complimenten aan de auteurs en de redactie.
Voorzitter Dick Ooms sluit de vergadering om 12.15 uur en nodigt iedereen voor de lunch.
Na de lunch is er een lezing over het Boek Bloeiende duinen van Rolf Roos.
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