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Concept Verslag digitale ALV  op 10 oktober 2020 
 
Opsteller: Aletta 
Versie:  2 wijzigingen door AB goedgekeurd 16 november 
datum: 161120 
 
Aanwezig: 
Dick Ooms (voorzitter), Aletta de Ruiter (verslag), Adri Remeeus (verslag), Caroline 
de Jong, Frederike Bloemers, Jos Verhoeff, Joost Gieskes, Arnim van Oorschot, Leon 
van den Berg, Caroline Boonstra, Ilse Duijvenstein, Paul Broekman, Robert Barker 
(P.v.d.D.), Bas Steenks, Frits van den Boogaard, Reinder de Boer, Ger Harmes, 
Daphne Nicolai, Willy Joolen, Wim ter Keurs, Els van Vliet, Ian de Jong, Francisca 
Liem, Peter Huisman, André Smit 
Totaal 25 deelnemers 
 
1. Opening 
Na een technische opstart opent de voorzitter om 10.35 uur. Hij heet alle 
aanwezigen welkom en legt uit dat dit keer vanwege Corona is uitgeweken naar een 
digitale vergadering. Helaas missen we hierbij de gezellige contacten, de lunch en 
een lezing. Helaas hebben daardoor ook een tiental oudere leden die zich wel voor 
de Bergkerk hadden opgegeven, moeten afhaken omdat ze geen mogelijkheden 
hebben om digitaal te vergaderen. Voordeel is echter dat we nu een aantal mensen 
treffen die niet in de gelegenheid waren om er fysiek bij te zijn en nu wel kunnen 
aansluiten.  
Dick belooft dat, zodra de beperkingen van Corona zijn opgeheven, we een 
contactmiddag zullen organiseren waarbij we alle opgegeven deelnemers van de 
ALV extra zullen bijpraten en alsnog een lezing zullen houden. 
Welkom iedereen! 
 
2. Mededelingen 
Secretaris Aletta de Ruiter laat weten dat er drie machtigingen zijn binnengekomen. 
Het blijkt echter dat een ervan toch digitaal aanwezig is. Blijven over de dames 
Berkhuijsen-Warik en Belaar Spruit. 
Er zijn ook enkele afmeldingen binnen, maar gezien de plotselinge omschakeling 
van fysiek naar digitaal nemen we aan dat dit in alle gevallen leden betreft die zich 
eerder hadden opgegeven voor de Bergkerk. 
 
3. Verslag vorige vergadering 13 april 2019 
Caroline Boonstra merkt op dat de benoeming van de kascommissie ontbreekt. Dat 
zijn André Smit en Coen Koning. 
Verslag verder akkoord met dank aan de secretaris. 
 
4. Jaarverslag 2019 bestuursdeel 
De voorzitter behandelt de onderwerpen per pagina. 



 2 

Pag 2: Voorzitter meldt dat portefeuillehouder Peter Hegi begin 2020 is gestopt met 
zijn activiteiten voor de AVN. Momenteel is er geen algemene portefeuillehouder in 
Rijswijk. Voor belangrijke beleidszaken wordt de AVN via het bestuur uitgenodigd 
door de gemeente Rijswijk. Er is in Rijswijk wel een groengroep met vertegen-
woordigers van verschillende bewonersgroepen die met de gemeente overlegt over 
groenbeheer en -beleid. 
Pag 6: Voorzitter laat weten dat het voorzittersoverleg met IVN en KNNV in Den 
Haag heeft geleid tot een voornemen voor meer projectmatige samenwerking. 
Als aanvulling laat Caroline de Jong weten dat de AVN volgend jaar september haar 
95 jarig bestaan viert met onder meer een Kunsttentoonstelling “Ode aan het 
Haagse groen” in de Haagse Kunst Kring aan de Denneweg. Daar is veel animo voor 
vanuit de kunstenaars. De tentoonstelling duurt de gehele maand september en er 
zullen ook lezingen of andere activiteiten worden gehouden. We hopen dat we dan 
veel leden kunnen verwelkomen. 
Het Algemeen Bestuurs-jaarverslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
 
5. Jaarverslag 2019 portefeuillehouders 
Voorafgaand aan de behandeling van het PH-jaarverslag is er een presentatie van de 
belangrijkste resultaten die in 2019 zijn behaald. Dat waren 10 verschillende 
onderwerpen:  

• Verplaatsing Moerascipressen uit binnentuin ministerie van BZ. 
• Behoud 3 ha bos op terrein Parnassia aan de Monsterseweg 
• Advisering Delfland bij bosvervanging Witte Vlek Madestein 
• Vogelvriendelijke aanpassingen strandsuppletie en behoud vloedmerk 
• Eerste uitvoering vergroening Hitte-eiland Haegsch Hof 
• Behoud tuinen volkstuincomplex Zonnegaarde 
• Behoud lindes Paleisplein, samen met bewonersgroep Centrum 
• Benoeming Veteraan boom in Clingendael (linde van 300 jaar) 
• Aangenomen motie in Haagse gemeenteraad om vrijgekomen defensieterrein 

niet te bebouwen maar toe te voegen aan het Natura-2000 areaal 
• Resultaten 2 vrijwilligersgroepen in Ockenrode (N-2000) en Reigersbergen 

 
Voorzitter behandelt verder de punten per pagina. Bij belangrijke punten geeft de 
verantwoordelijke portefeuillehouder uitleg. 
(de nummering komt overeen met de nummering van het jaarverslag.) 
 
1. Nieuw Vredenoord (onderdeel natuurnetwerk Nederland, NNN) 

Aletta de Ruiter laat weten dat dit een complexe herontwikkeling is. Nieuw 
Vredenoord behoort tot een historische buitenplaats aan de Vliet, voorheen 
gemeente Leidschendam maar na de annexatie bij Den Haag getrokken. 
Vredenoord is particulier bezit. Het deel Oud Vredenoord is enkele jaren geleden 
gerenoveerd naar ontwerp van Zocher. Nieuw Vredenoord  heeft geen Zocher-
ontwerp maar is verruigd essenbos waar de bomen al enkele jaren zijn aangetast 
door essentaksterfte. Daardoor is de levensduur zeer beperkt. Verder groeit er 
veel brandnetel en is de biodiversiteit zeer mager. Op dit deel van het terrein 
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moet echter ook een brede waterdoorvoer naar de erachter liggende 
calamiteitenopvang van Delfland gegraven worden. Hiervoor wordt binnenkort 
veel grondverzet gepleegd en wordt er voor een dijkaanleg gebiedsvreemde 
grond (zware klei) ingebracht om de wisselende waterpeilen veilig te keren. De 
waterberging geldt als hoog maatschappelijk belang die de voorwaarden van 
NNN overstijgt. Voor deze aanleg moet vrijwel het gehele bos verdwijnen. Na 
aanleg van de waterdoorvoer heeft de eigenaar plannen om op dit terrein een 
tuin in landschapsstijl te laten aanleggen waarin ook villa’s een plek krijgen. 
Deze projectontwikkeling is volgens de eigenaar nodig om de kosten voor 
herinrichting te financieren. Alhoewel het bebouwd oppervlak niet meer wordt 
dan het bestaande verharde oppervlak speelt hierover nog een verschil van 
mening tussen gemeente Den Haag en Provincie, waardoor de procedure wordt 
vertraagd. Als AVN hebben we allereerst een advies gegeven voor betere 
ecologische aanleg van het tuinontwerp, hetgeen door de eigenaar direct werd 
onderschreven. Later hebben we in een brief aan de provincie onze zorg 
uitgesproken over de procedurele vertraging die het project momenteel oploopt.  
Het gevaar dreigt dat de eigenaar na jaren vertraging zijn ambitie laat varen en 
dat Nieuw Vredenoord, na aanleg van de waterberging opnieuw zal verruigen. 
Indien de eigenaar dit deel van het terrein verkoopt aan een andere 
projectontwikkelaar zal het ontwerp er niet beter op worden en wachten ons 
nieuwe vertragingen. 
Robert Barker (P.v.d.D) vraagt of de AVN niet liever de groene status van NNN 
wil ondersteunen, dan de bouw van een park met villa’s? 
Aletta de Ruiter: dit is een zeer complex project, waarbij de huidige natuur reeds 
moet wijken voor aanleg van de waterberging. Dat is een feit. De eigenaar krijgt 
geen enkele subsidie, dus is het van belang dat zijn financiering haalbaar is. Als 
zijn project straks af is, ligt er een nieuwe buitenplaats met heel veel groene 
diversiteit. Dat is veruit te prefereren boven een verruigd gebied met 
brandnetels en braam dat ontstaat als je er niets aan doet. 
Caroline de Jong laat weten dat de AVN in een reactie op het NNN-beleid van de 
provincie nog heeft aangedrongen op verbeteringen van de onderlinge 
verbindingen van de NNN-gebieden langs de Vliet. In de oorspronkelijke 
aanwijzing zijn alleen de oude buitenplaatsen aangewezen als NNN, maar er 
ontbreekt een ecologische verbinding tussen de verschillende kavels. De 
provincie antwoordde hierover te overleggen met de gemeente Den Haag. 
Daarom hebben we dit ook nog eens aangekaart in onze reactie op de nieuwe 
Nota Stadsnatuur. Die wordt 28 oktober a.s. in de commissie behandeld, dus het 
is aan de politiek om te amenderen. 

3. Florence Nightingalepark/ Escamplaan 
Voorzitter laat weten dat ons bezwaar op het verkeersbesluit van de Escamplaan 
afgelopen jaar “niet ontvankelijk” is verklaard omdat de AVN uitsluitend natuur 
en groen in haar pakket heeft. Verkeersbesluiten horen daar helaas niet bij. Ook 
niet als ze ten behoeve van het groen worden aangepast. 

8.  Internationale zone 
Daphne Nicolai mist in het verslag de Kennedylaan waar ook veel consequenties 
door de omwonenden worden ondervonden i.v.m. de toenemende verkeersdruk. 
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Caroline de Jong antwoordt dat overlast voor bewoners eigenlijk bij de 
wijkvereniging thuishoort en niet bij een natuurbeschermingsorganisatie. AVN 
pleit op dit traject wel voor overkluizing van de Teldersweg om een groene 
verbinding voor natuur en mens te creëren. Alhoewel de gemeente bezig is met 
uitwerking van de mogelijkheden, duurt het proces veel te lang. 
AVN heeft dit opnieuw aangekaart in de reactie op de nota Stadsnatuur. 

9b.  Parnassia nieuwbouw 
Aletta de Ruiter legt uit dat de oorspronkelijke nieuwbouwplannen van 
Parnassia ten koste zouden gaan van 3 ha bosgebied. In de huidige tijden van 
klimaatsverandering moeten we juist heel erg zuinig zijn op de aanwezige 
bossen. AVN heeft een alternatief aangedragen voor de nieuwbouwplannen en is 
in onderhandeling met de projectontwikkelaar gegaan. Dit heeft geleid tot een 
totaal nieuw bouwplan waarbij het bos gespaard blijft. 

9c. Westmade Noord 
 De AVN is bij de afdeling Rechtspraak van de Raad van State in beroep gegaan 

tegen het bestemmingsplan Westmade Noord. Tegelijk met nog 12 andere 
partijen, die vrijwel allemaal van mening zijn dat de berekening van de 
stikstofnorm niet goed gedaan is. Bovendien is Westmade Noord onderdeel van 
een veel groter bouwplan dat eigenlijk een MER-procedure had moeten krijgen. 
Westland heeft de verschillende bouwprojecten opgeknipt in kleine delen om 
niet aan de MER-norm te hoeven voldoen. Maar dat is juridisch aanvechtbaar. 
Naast AVN en bewoners Haagweg e.o. hebben ook het Hoogheemraadschap 
Delfland en een kweker beroep aangetekend. Deze grootschalige 
woningbouwprojecten vallen onder de Crisis- en Herstelwet, hetgeen wil zeggen 
dat de termijnen in deze rechtszaak korter zijn dan normaal. 

12.  Suezkade 
 Reinder de Boer laat weten dat de AVN nauw betrokken is geweest bij het 

groene ontwerp van de nieuwe oevers van de Suezkade. Aan de kant van de 
Conradkade wordt nu een vooroever aangelegd met oeverbeplanting om 
watervogels broedgelegenheid te bieden. En na vervanging van de kadewand 
van de Suezkade komt hier een groen talud met inheemse bloeiende vaste 
planten als Gulden roede en Koninginnekruid. Dat is goed voor insecten en een 
beter alternatief dan de braam en brandnetels die er tot nu toe groeiden. 

15.  Scheveningen Noord/ Zwarte Pad 
Voorzitter legt uit dat hier inmiddels meer speelt dan de plannen van het 
doortrekken van een fietspad tussen Zwarte Pad en het kustfietspad naar het 
noorden. Dunea heeft een alternatief aangeboden met recreatieve ontsluiting 
van De Ruygenhoek. Dat deel van Meijendel is nu afgesloten voor publiek. De 
AVN is daar op tegen omdat ontsluiting van de stille duinen vanaf het strand op 
voorspelbare overlast van feestende strandgangers kan rekenen. Dat is niet 
gunstig voor de kwetsbare natuur van een Natura-2000 gebied. 
Tim den Outer: Na ons protest heeft Dunea de vergunningaanvraag ingetrokken 
om het plan opnieuw met alle belangenpartijen te bespreken. Een AVN-lid en 
bewoner Groningsestraat, is mordicus tegen ontsluiting Ruygenhoek en 
meedenken met Dunea om een oplossing te bedenken. Hij ziet vanuit zijn 
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woonkamer het vandalisme in de duinen plaatsvinden. Hij wil het plan daarom 
aanvechten tot aan de rechtbank. 
Jos Verhoeff: Binnen de Belangenraad van Dunea is ook verontwaardigd 
gereageerd, mede omdat Dunea wegens Corona geen overleg heeft gepleegd met 
haar eigen belangengroep. Maar de directie van Dunea heeft al laten weten dat 
ze na hernieuwd overleg het plan opnieuw willen doorzetten en de procedure 
voor december aanstaande willen afronden. Er staat ons dus nog wat werk te 
wachten. 
Tim den Outer: Rond het Zwarte Pad speelt ook de kwestie van het duin bij 
Oscar’s waar het hek kapot was waardoor het duin overlopen werd. Het heeft 
veel moeite gekost om hier aandacht voor de vragen, want het was niet duidelijk 
wie hier het beheer voert. Gemeente, Dunea en SBB schoven de verantwoor-
delijkheid naar elkaar. Uiteindelijk heeft SBB het raster gerepareerd en dat blijft 
nu al een paar maanden heel. Succesvolle actie dus.  
 

19.  Bomen 
 Bas Steenks geeft uitleg over de noodzaak van het populierenvervangingsplan. 

Vooral de Canadese populier is gevoelig voor takbreuk en dat geeft gevaarlijke 
situaties. Nadat de gemeente door de rechter verantwoordelijk was gesteld voor 
schade en verwondingen is het populierenvervangingsplan opgesteld. Hierin 
worden echter ook vaak Italiaanse populieren meegenomen. En die zijn 
helemaal niet gevoelig voor takbreuk. De AVN heeft vaak protest aangetekend 
tegen die voorgenomen kap en soms wordt dat dan ook ongedaan gemaakt. 
Maar niet altijd. Op de Raaphorstlaan in Moerwijk bleken gezonde Italianen toch 
gekapt omdat de bewoners ze weg wilden hebben. Dat is een treurige zaak. 
Gelukkig houdt de gemeente bij andere boomzaken wel vaak rekening met de 
mening van de AVN. 
 
6. Financieel jaarverslag 2019 
Penningmeester Caroline Boonstra doet verslag van haar eerste financiële 
beleidsjaar.  Op de begroting van 2019 stond nog een verlies van 2900 euro, 
maar dankzij een legaat werd dat verlies omgezet in een positief resultaat van 
386 euro. 
Verder is er weinig bijzonders te melden. De penningmeester stelt voor om het 
positieve saldo toe te voegen aan de algemene reserve. Dit wordt door de 
vergadering akkoord bevonden. 
 
7. Verslag kascommissie 
Bij afwezigheid van de leden van de kascommissie leest de penningmeester het 
verslag voor. De cijfers en boekhouding zijn akkoord bevonden en de 
kascommissie stelt voor om het bestuur decharge te verlenen over het gevoerde 
beheer van het jaar 2019. Verder heeft de kascommissie nog enkele 
aanbevelingen voor het bestuur. Voorzitter aanvaardt dit in dank en zal de 
punten in behandeling nemen in de eerstvolgende bestuursvergadering. 
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8. Decharge bestuur 
Gebeurt bij acclamatie. 

 
9. Aftreden bestuursleden 
Hans van Proosdij en Els Fischer verlaten het bestuur en zijn niet herkiesbaar.  
Hans heeft aangekondigd dat hij niet altijd gelegenheid heeft om de vergaderingen 
bij te wonen, maar hij blijft graag beschikbaar voor hand- en spandiensten. Els 
verhuist naar Zutphen en daarmee buiten het werkgebied van de AVN. 
Adri Remeeus blijkt per abuis als aftredend op de agenda te staan. Hij is pas in 2018 
aangetreden en mag zijn drie jaar uitzitten. 
 
10. Benoeming nieuwe bestuursleden 
Het bestuur stelt Peter Huisman en Frederike Bloemers voor als nieuwe leden van 
het bestuur. Peter was eerder bestuurslid en moest als boekhouder van de AVN 
halverwege het jaar weer opnieuw worden aangesteld als bestuurslid omdat hij 
anders geen toegang meer kreeg tot digitale bankzaken. 
Frederike Bloemers is twee jaar lid van de AVN en woont sinds 2017 weer in Den 
Haag. Zij is van beroep juriste ‘milieu en natuur’ geweest en voelt zich erg 
aangetrokken tot het werk van de AVN. Inmiddels heeft zij al bijna een jaar 
proefgedraaid en heeft haar kwaliteiten direct ingezet bij de beroepsprocedure van 
Westmade Noord en de contacten met de Provincie. Een waardevol nieuw 
bestuurslid. 
Beiden worden bij acclamatie benoemd.  
Daphne Nicolai vraagt zich af of er wel voldoende deelnemers in deze ALV zijn om 
nieuwe bestuursleden te kunnen benoemen. Voorzitter geeft aan dat er in de 
statuten geen sprake is van een quorum. De benoeming is dus geldig. 
 
11. Benoeming kascommissie 
Coen Koning heeft laten weten vanwege zijn hoge leeftijd geen vierde termijn te 
willen aanblijven. André Smit kan nog een jaar mee en heeft daarin toegestemd 
Daphne Nicolai biedt zich aan als vervangend lid van de kascommissie. Zij wordt 
met dank aanvaard. 
 
12. Begroting 2020 + toelichting 
Door het dalen van het ledental is de begroting moeilijk sluitend te krijgen. De 
kosten voor verzending van Haagwinde lopen wel op. Voor 2020 staat er een verlies 
van 3150 euro op de begroting. Aangezien er dit lopende jaar nog geen extra 
inkomsten zijn binnengekomen, ziet het er naar uit dat 2020 verlies zal draaien.  
Bas Steenks vindt dat de minimumcontributie van 10 euro per jaar wel heel erg laag 
is. Daar zou best 5 euro bij kunnen. Caroline Boonstra is het eens met een verhoging 
maar met argumenten vanuit het bestuur omkleed is toch besloten om de 
contributie voor 2021 ongewijzigd te laten. 
Ilse Duijvestein daarentegen vond die lage prijs nu net aantrekkelijk om lid te 
worden. De vraag om daarnaast iets extra’s te geven vond ze vriendelijk en toen 
kwam ze ook al uit op een bedrag van 15 euro. 



 7 

Jos Verhoeff vraagt wat er gemiddeld wordt betaald. Na enig rekenwerk komt 
Caroline Boonstra uit op 12,50 euro. 
Frederike Bloemers is voorstander van een verhoging naar 15,00 euro. 
Leon van den Berg stelt voor om dat stapsgewijs te doen met 2,50 per jaar. 
Caroline de Jong is het eens met Ilse. 
Aletta de Ruiter meldt dat er nog een voorraad posters ligt met de prijs van 10 euro. 
Als je nu gaat verhogen kun je die weggooien. Ze stelt voor om het tekort te laten 
opvullen met een extra verzoek om een projectbijdrage. Dat doen andere 
natuurverenigingen ook. Kan in december mee met Haagwinde. 
De vergadering besluit om dat voor 2020 zo te doen en de contributie voor 2021 
nog voor een tientje te laten lopen. Daarna kunnen we verhogen naar 12,50 euro en 
verder. 
 
13. Rondvraag 
Bas Steenks: Aan de Sportlaan zijn twee jaar geleden vier bijzondere volwassen 
iepen verplant. Het was een uniek project dat hij in zijn loopbaan als 
boomdeskundige nog niet eerder had meegemaakt. Na twee groeiseizoenen staan de 
bomen er, ondanks twee droge zomers, prima bij. 
Francisca Liem: heeft veel interesse in het werk van de AVN en is ook al een aantal 
keren op een ALV in de Bergkerk geweest. 
Wim ter Keurs: Dit is mijn eerste ALV (dankzij de digitale versie) en ik ben enorm 
onder de indruk van de resultaten van de vereniging. Bovendien ben ik blij met zo’n 
goed geleide digitale vergadering, dat heb ik de laatste tijd wel eens anders 
meegemaakt. Dank hiervoor. 
Wim komt graag nog even terug op het onderwerp Vredenoord. Hij adviseert om het 
goed in de gaten te houden. Wie zijn de kostendragers in dit project en hoe wordt 
dat afgewikkeld.  
Daphne Nicolai heeft waardering voor de goede organisatie van deze digitale 
vergadering. Ze herinnert nog wel aan haar opmerking bij het PH-verslag over de 
Kennedylaan. Het steeds drukker wordend verkeer heeft impact op de ecologische 
verbindingszone. (Het verkeer daar wordt drukker door de maatregelen in Centrum 
Noord. Dat komt bij het Jaarverslag 2020 aan de orde). 
Ilse Duijvestein kon niet naar de Bergkerk komen en is dus blij met de digitale 
vergadering. 
Francisca Liem is sinds 1991 lid. De contributie was toen 9 gulden. In 2008 is dat 
verhoogd naar 10 euro.  
 
14. Sluiting 
Dick Ooms sluit de vergadering om 13.45 uur 
 
Den Haag, 11 oktober 2020 
Aletta de Ruiter 
secretaris 

  
nieuwe versie met aanpassingen AB 
Den Haag, 16 november 2020   Caroline de Jong   secretaris 
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Bijlage Verslag Kascommissie  
 

Aan de Algemene Ledenvergadering van de Algemene Vereni-
ging voor Natuurbescherming voor ’s-Gravenhage en omstreken 
(AVN)  
 
 
De kascommissie, benoemd voor het boekjaar 2019 van de AVN, 
heeft de financiële administratie, de resultatenrekening en de balans 
van de AVN steekproefsgewijs gecontroleerd en in orde bevonden.  
We danken de penningmeester en de (leden)administrateur voor de 
overzichtelijke administratie.  
 
De kascommissie heeft een aantal aanbevelingen:  
-Wij adviseren het bestuur om taakomschrijvingen te maken met dui-
delijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, met een peri-
odieke evaluatie.  
-Het vaststellen van een helder beleid voor onkosten die vrijwilligers 
incl. bestuur, mogen declareren. Declaraties dienen tijdig met de bon-
nen etc. te worden ingediend bij de penningmeester.  
-Het invoeren van een centrale archivering, liefst electronisch, in een 
archief dat voor relevante betrokkenen gemakkelijk toegankelijk zal 
moeten zijn. Dat zou het ook vergemakkelijken voor boeken, CD’s 
e.d. die de AVN uitgeeft jaarlijks te inventariseren: de kosten, de op-
brengst van verkoop en de omvang van de voorraad. 
 
De commissie stelt de Algemene Ledenvergadering voor de jaarreke-
ning over 2019 goed te keuren en het bestuur décharge te verlenen 
voor het gevoerde beheer.  
 
’s-Gravenhage, 8 oktober 2020  
 
 
 
 
_________________________________ 
_________________________________  
SCH Koning   ALC Smit  
 


