
Participatie

De AVN doet al jaren aan 
maatschappelijke participatie.

Participeert u met ons mee ?
 Voor slechts 10 euro per jaar 

Wij willen graag samenwerken met enthousiaste mensen,  

groepen, families etc. om Den Haag nog groener te  

maken. 

Een aantal voorbeelden, dichtbij en verder weg
• Voor een groene straat

• Een opgeknapt wijkpark

• Het behoud van straatbomen

• Landgoederen en buitenplaatsen

• Natuurvriendelijke oevers

• Behoud volkstuinen

• Bescherming duinen

• Vergroten biodiversiteit

• Natuurwerkdagen

• Gratis “Pluk je fruitdagen”

• En nog veel meer…

Wat kan de AVN betekenen voor uw groene ideeën?
• Structuur geven aan uw ideeën

• Projectopzet maken 

• Contact leggen met de ‘gemeente’

• Subsidie-aanvraag bij diverse fondsen

• Second opinion voor bomen

• Contacten met de politiek

• Onze juridische kennis delen

Natuur in Den Haag

Meedenken en meedoen 
in uw eigen omgeving

Algemene
Vereniging voor
Natuurbescherming
voor ‘s Gravenhage en omstreken

Wist u dat…

- de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming 
voor ‘s Gravenhage e.o. -beter bekend als AVN-  
meedenkt met het groenbeleid van deze stad ?

- de AVN dat doet namens de burgers van Den Haag 
en natuurlijk ook in het algemeen belang ?

- de AVN  goede contacten onderhoudt met be-
stuurders, beleidsmakers, beheerders en de stede-
lijke politiek en met een kritisch oog meekijkt naar 
bijna alles wat er in het groen gebeurt ?

- de AVN groene projecten in de stad organiseert 
zoals: natuurwerkdagen, groene buurtprojecten, 
excursies, dagtochten en conferenties ?

- de AVN  ook uw groene ideeën ondersteunt ?

- de AVN dat doet dankzij actieve vrijwilligers ?

kijk op: www.AVN.nl/ondersteuning



Incident-ondersteuning

De dreigende opheffing van de ecologische project-
tuin Het Groene Oordtje (wegens bodemsanering) 
kon worden omgezet in verhuizing naar een ander 
deel van de Schenkzone. De inzet van de AVN be-
stond uit veel overleg met alle partijen en ambte-
naren, een subsidie-aanvraag en de handen uit de 
mouwen tijdens de verhuizing. 
Het enthousiasme deed de rest 
en gaf extra energie aan de vele 
vrijwilligers.

Werken in de natuur

Natuurwerkdagen met volwassenen en kinderen in 
samenwerking met groenbeheerders, bewoners en 
andere groene organisaties. De Scheveningse Bos-
jes, het Belvedereduin, het Westduinpark en land-
goed Ockenrode zijn met enige regelmaat het decor 
van een natuurwerkdag.  De frequenties lopen 
uiteen van eens per jaar tot elke veertien dagen.  
Belangrijk is om mensen in aanraking te brengen 
met het beheerwerk van hun woonomgeving. 

Handen uit de mouwen is leuk 
voor iedereen die graag in de 
natuur is. Voor de toekomst 
zijn er meer plannen voor dit 
soort gezamenlijke activitei-
ten.

Buurtprojecten

Een buurtproject als Bloei-
ende Boomspiegels in de wijk 
Bezuidenhout is door de AVN 
omarmd met projectbege-
leiding. Het wijzen van de 
weg naar de andere participanten, 
achterhalen van beheerproblemen, helpen met de 
website, opzetten van werkprocessen etc. Wijkpro-
jecten starten altijd met een of meerdere betrokken 
wijkbewoners. De AVN kan helpen met de commu-
nicatie en de structuur van het projectidee.

Beleidsoverleggen

Betrokkenheid bij beheerplatforms en klankbord-
groepen. Binnen de stedelijke ontwikkeling van 
Den Haag wordt belangengroepen om hun mening 
gevraagd. Ook de AVN schuift bij veel overleg aan 
om het belang van het groen te verdedigen. Vaak 
een lang proces van overleg en onderhandeling dat 
met wisselend succes worden afgerond. Toch is dit 
de basis van de groene participatie en betrokken-
heid bij de natuur van de stad.

Kapaanvragen met een onduidelijke reden

Door het jaar heen worden er vele kapaanvragen 
gedaan voor bomen die in de weg staan. De reden 
voor de kap is zeer divers en lang niet altijd noodza-
kelijk. Onze boomdeskundige maakt wekelijks een 
selectie van deze aanvragen en 
kijkt mee met de aanvraag. Bij 
twijfel wordt er een zienswijze of 
bezwaar ingediend en krijgt de 
betreffende boom een ‘deskun-
dige verdediger’ om de kap te 
voorkomen. Daar boekt de AVN 
veel succes mee.

Conferenties over natuur 

De AVN grijpt een jubileum graag aan voor het orga-
niseren van een conferentie. Thema’s zijn afhanke-
lijk van de actualiteit. Onderwerpen als  ‘biodiver-
siteit’, ‘bufferzones’ en ‘groene kwaliteit’ zijn dan 
gespreksstof voor een brede kring van beleidsma-
kers, bestuurders en politici. Meedenken over onze 
groene toekomst is het motto.

Haagwinde

Elk kwartaal geeft de AVN voor haar 
ondersteuners een magazine uit over het 
groen in Den Haag en omgeving. 
Actualiteiten, historie, interviews, wandelingen, 
projecten, bomennieuws en natuurweetjes wisselen 
elkaar af. En dat allemaal in een frisse vormgeving. 
Herken uw groene stad in Haagwinde, hèt kwartaal-
blad over natuur in Den Haag. 
Voor de prijs hoeft u het niet te laten. 

Haagse Natuurbescherming
  AVN
Badhuisstraat 175
2584 HH Den Haag
070 - 33 88 100
www.avn.nl - info@avn.nl

Steun AVN voor minimaal € 10,- per jaar
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