AVN
Verslag Algemene Ledenvergadering
Aanwezig: 39 leden inclusief bestuur.
Locatie: Bergkerk, Daal en Bergselaan 50, Den Haag
Opening
Voorzitter Maarten Smies opent om 10.36 uur en heet een ieder van harte welkom.
Agenda
Portefeuillehouder Daphne Nicolai deelt een extra verslag uit dat niet officieel deel uit
maakt van het AVN jaarverslag. We zullen het behandelen tijdens haar andere PHpunten.
Mededelingen
Er zijn 2 afmeldingen: Frits Prillevitz (oud-voorzitter) en Rob de Jong (Kascommissie)
Verslag vorige vergadering
Akkoord met dank aan de secretaris.
Verslag portefeuillehouders
Aanvullingen met betrekking tot de actualiteit
Scheveningen Haven
Jos Verhoeff legt uit dat de haven steeds voller wordt gebouwd. Het Zuiderstrandtheater
is er als eerste gebouwd en het Norfolkterrein zal straks verder gevuld worden met
woningbouw. Dat gaat ook ten koste van een stuk duin dat buiten de Natura-2000 status
valt.
Kijkduin Bad
Atlantichotel houdt dezelfde hoogte, maar wordt een stuk massiever. Belangrijk punt
voor de AVN is de eventuele schaduwwerking in het achterliggende Westduinpark.
De heer Blankhart: Vindt het vreemd dat de gemeente geen verplichting kan opleggen
aan Atlantic.
Ockenburgh
Samen met de AVN was de gehele en omgeving tegen de grootschalige ontwikkeling van
Ockenburgh. Vanwege de beperkingen in de ruimtelijke ontwikkelingen zijn de grote
investeerders een voor een afgehaakt. Nu is Plan B in uitvoering, een initiatief van
plaatselijke ondernemers die het landgoed kleinschalig willen ontwikkelen. De
gemeente heeft zich garant gesteld voor de renovatie van het gebouw. Dat is momenteel
gaande. Een goed voorbeeld van succes na een intensieve natuurlobby.
Strandnota
De nieuwe zonering geeft veel meer mogelijkheden voor recreatie en bebouwing het
strand. Ook op het stille strand en bij de zandmotor kunnen nu meer activiteiten
ontwikkeld worden. Bij de Zandmotor komt nu een concentratie accommodaties voor
surfers en er is een pilot voor 40 strandhuisjes. De AVN beschouwt de natuurkwaliteit
van het achterliggende duin daardoor sterk verminderd. PH Jos Verhoeff is inmiddels
actief in het provinciale netwerk Baywatchers dat door de Stichting Duinbehoud in het
leven is geroepen.
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Mary Beuk: Wordt er ook gekeken naar het beleid van de strandtenten ? In het Westland
mogen ze al jaarrond blijven staan. Hoe gaat dat in den Haag ?
Jos Verhoeff: Dat is alleen toegestaan in Scheveningen Bad.
Leon van der Berg: De surfschool in Scheveningen is gesloten. Zijn die verhuisd naar de
Zandmotor ?
Jos Verhoeff: Dat lijkt inderdaad het geval. Er is verschil tussen windsurfen en kitesurfen.
Scheveningse Bosjes
Afgelopen jaar is het zeer druk geweest rond de Bosjes. Het ambitieplan van de
gemeente was megalomaan. Eerst werden er ideeën bij de bevolking ingewonnen, die
vervolgens uit hun verband zijn getrokken door het landschapsarchitectenbureau LOLA.
Na zeer veel bezwaren uit de stad heeft de wethouder het ambitieplan weer ingetrokken.
Het wachten is nu op een dialoog voor nieuwe plannen.
Het bezwaar bij de gemeente Den Haag is dat er teveel landschapsarchitecten werken en
er te weinig stadsecologen zijn.
Aletta de Ruiter: interumpeert en maakt bekend dat er bij DSO binnenkort een extra
ecoloog wordt ingehuurd.
Eddy Delbecque: positief punt over de reuring is dat er veel aandacht is geweest voor de
historie van het gebied.
Leon van der Berg: In Zoetermeer is er geen goede ervaring met stadsecologen
Denktank NWHR
Daphne Nicolai meldt dat er binnenkort een bijeenkomst komt over een oplossing voor
de kruising met de Scheveningseweg.
Wijkvisie Groen Scheveningen
Belangrijk is om aandacht te geven aan de kleine stukjes groen in Scheveningen buiten
de grote groengebieden. De belangenpartijen mogen volop meepraten.
Ingebracht verslag van Daphne over populieren
Daphne heeft haar mening over de populieren uitgedeeld. Ze stelt het besluit van de AVN
over de populieren ter discussie. Waarom is de AVN akkoord gegaan met het kapplan?
Ze legt uit dat de buurt een second opinion door een professioneel bureau heeft laten
maken waaruit bleek dat de bomen gezond zijn en nog jaren mee kunnen. Het argument
voor veiligheid geldt ook voor veel andere zaken in de stad.
Maarten vindt het jammer dat Daphne dit op deze manier aan de orde stelt. Tijdens de
PH-vergaderingen is dit al twee jaar een groot onderwerp van discussie. Het onderwerp
bomen is in goede handen bij Bas Steenks die daarvoor zeer deskundig is. Hij heeft veel
overleg gevoerd met de gemeente. Er zijn daardoor wel degelijk bomen gespaard, maar
de afweging van de gemeente is breed besproken en uiteindelijk geaccepteerd door Bas
en daarmee door de AVN.
Mary Beuk: Is het met Daphne eens, ze voelt zich als wijkbewoner van Duinoord erg
gedupeerd over het kapbesluit. Ze heeft namens de wijk overleg gevoerd met de
gemeente en een andere manier van beheer voorgesteld. Meer gefaseerd.
Ze pleit voor behoud van de ecologische waarde van de rij populieren in het
Stadshoudersplantsoen. De Bomenstichting Den Haag (Clara Visser) is nu een
procedure bij de Raad van State gestart in de hoop dat ze een andere onderhoud kan
afdwingen. De gemeente vindt dat andere onderhoud te duur.
Bas Steenks (boomdeskundige): In Haagwinde hebben we daar al heel veel aandacht aan
gegeven. De populier is zijn lievelingsboom. De boomsoort wordt vaak als
ondergeschoven kindje beschouwd “Het is maar een populier”, maar daarmee wordt een
prachtige soort onrecht aangedaan. Daar staat tegenover dat het een zachthout boom is
die erg hard groeit. Dat meer uitbreekrisico’s met zich meebrengt. Die risico’s wegen nu
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zwaar bij de afweging van de gemeente In het recente verleden zijn er al ongelukken
gebeurd met ernstig persoonlijk letsel. Het gebeurde met een populier op de hoek van
de Laan van Meerdervoort en de Conradkade. Het slachtoffer is daardoor blijvend
invalide. De gemeente is als eigenaar van de straatbomen daarvoor verantwoordelijk. De
betreffende boom was jaarlijks gekeurd volgens het VTA-systeem en gezond verklaard.
Het uitbreken van takken kan gedeeltelijk worden voorkomen door drastisch te snoeien.
Daarna ontstaan er takkenpruikjes en kan de boom weer 3 tot 5 jaar mee voor de
volgende snoeibeurt. Die snoeibeurten zijn echter heel erg duur en de gemeente heeft in
dit geval een afweging gemaakt. Inmiddels is het keuringssysteem aangepast en worden
de populieren nu gekeurd volgens een puntensysteem met drie wegingsfactoren. Bas
noemt een voorbeeld van populieren naast een school in Laak waar zelfs na snoei bij een
zomerstorm grote takken zijn uitgebroken.
De gemeente blijft verantwoordelijk en wordt als zodanig ook door de rechtbank
gedaagd en beoordeeld. Het is niet zo dat de groendeskundigen bij de gemeente
onzorgvuldig omgaan met ons bomenbestand.
Daphne Nicolai beweert dat de gemeente afgelopen 10 jaar helemaal geen beheer heeft
uitgevoerd bij de populieren van het Stadhoudersplantsoen. Bas spreekt dat tegen, hij
weet zeker dat de bomen zijn opgekroond en dat slechte takken zijn uitgesnoeid. .
Voorzitter Maarten Smies laat weten dat deze discussie een eind moet nemen omdat we
allemaal weten dat de besluiten niet onzorgvuldig genomen zijn.
Mary Beuk: Denk eraan dat de bomen niet alleen mooi zijn, maar dat ze ook
maatschappelijke waarde hebben. Als we besluiten tot kap zouden we ook andere
maatschappelijke keuzes mee moeten nemen.
Aletta de Ruiter laat weten dat de gemeente juist bezig is met nieuw beleid m.b.t. de
kapaanvraag. Daarin worden nog meer waardepunten meegenomen dan voorheen.
Bijvoorbeeld of een boom ook belangrijk is voor schaduwwerking bij grote zomerhitte
en of er veel vocht wordt opgenomen bij grote regenval.
Bas Steenks vult nog aan dat de populieren van het Stadhoudersplantsoen in de weg
staan voor de iepen langs de rand van de weg. Die blijven daardoor achter in groei
omdat ze te weinig licht krijgen.
Arendsdorp Oostduin
Joost: Aanleg speelplek heeft slecht uitgepakt. Daar moet aandacht voor zijn.
Oosterbeek
Binnen de beheergroep is er discussie over de nieuwe invulling.
AVN en HVB hebben een vogelinventarisatie ingediend waaruit bleek dat er in 2015
30 % minder vogels in Oosterbeek hebben gebroed. Dat rapport is aangeboden aan de
wethouder en weegt mee in het nieuwe beheerplan.
Zoetermeer
Leon van den Berg meldt dat de Nieuwe Driemanspolder nu wordt ontwikkeld tot
natuurgebied en waterberging. Daarvoor wordt landbouwgrond geofferd. De invulling
wordt recreatief. Het is het gebied tussen A12, Zoetermeer en Leidschendam. De AVN is
daar zeer content mee. De planning is dat het in 2020 wordt opgeleverd.
In het Buytenpark lijkt het erop dat Snowworld zijn derde baan mag gaan uitbreiden,
hetgeen een enorme horizonvervuiling in het buitengebied gaat opleveren. De zaak
dient momenteel bij de Raad van State. 24 maart 2016 is er een zitting geweest. De
uitspraak komt binnen 6 weken. De argumentatie van natuurwaarde vond bij de Raad
van State geen enkel begrip omdat het gebied geen landelijke natuurwaarde heeft.
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Boomzaken
Bas vult nog een extra punt aan dat niet in het verslag stond. De ontwikkeling
sportcampus Zuiderpark. Het nieuwe gebouw dat nu verrijst is enorm dominant. Op de
Artist Impression leek het een vriendelijke uitstraling te hebben, maar wat er nu komt te
staan is grijs en grauw. Door geldgebrek (afhaken investeerder Vestia) is de
ondergrondse parkeervoorziening afgevallen en wordt het nu een bovengronds
parkeerterrein. Dat ging ten koste van vele bomen.
Het gebouw is nu wel rond van vorm in plaats van massief vierkant. Helaas zijn er veel
oudere bomen gekapt, maar konden er na inbreng van de AVN ook 60 bomen worden
herplant: o.a.lindes en moeraseiken. ?
Dhr. Remkes deelt een groot compliment uit voor de inbreng van Bas Steenks tijdens de
overleggen met belangenpartijen. Bas heeft veel bereikt met zijn inbreng. Applaus.
Laak
Peter Hegi meldt dat in stadsdeel Laak heel veel nieuwe bomen komen en een nieuw
park, maar over de ecologische verbindingzone langs de Laak is hij minder tevreden.
Daar valt wel het een en ander te verbeteren. Daar moet aandacht voor komen.
Rijswijk
De gemeente Rijswijk maakt prachtige plannen maar is niet zo goed in het uitvoeren.
Peter Hegi is sinds kort betrokken bij een nieuw bewonersoverleg en zal zich hier stevig
mee gaan bemoeien.
Voorburg
Els van Maanen is als KNNV’er betrokken geraakt bij een bewonerswerkgroep rond de
Laan van Haagvliet. Zij heeft toen hulp ingeroepen van de AVN en Bas Steenks. Samen
waren ze direct succesvol in hun actie. De 70 jaar oude lindes zijn gespaard via een
gemeentebesluit. Els is inmiddels door de gemeente Voorburg gevraagd om deel te
nemen in een werkgroepje begraafplaatsen.
Natuur in bestemmingsplannen
Caroline de Jong legt uit dat de bestemming “Natuur” nu alleen wordt toegekend aan
Provinciale Ecologische hoofdstructuur en de Natura-2000 gebieden. In de nieuwe
bestemmingsplannen wordt dat wel eens vergeten en daar helpt de AVN dan aan
herinneren. De Haagse Beek is daar een voorbeeld van.
Algemeen deel jaarverslag
Maarten Smies behandelt het verslag per pagina. Er zijn geen opmerkingen.
Verslag goedgekeurd.
Aletta de Ruiter merkt nog op dat de excursieopkomst wat terugloopt. Els van Maanen
merkt op dat er mogelijk concurrentie is met KNNV en IVN. We moeten misschien gaan
samenwerken.
Financieel jaarverslag
Door een onverwachte extra bijdrage in de vorm van een legaat is er een overschot dat
nu voor een gedeelte wordt toegevoegd aan de algemene reserve en voor een deel ten
goede komt aan de projectenpot voor het volgende jubileum.
Verslag kascommissie en decharge bestuur
De penningmeester leest het verslag van de kascommissie voor. De boekhouding is
goedgekeurd en het bestuur krijgt decharge bij acclamatie
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Benoeming bestuursleden
Jos Verhoeff en Aletta de Ruiter stellen zich herkiesbaar en worden herkozen.
Els Fischer stelt zich voor als nieuw bestuurslid. Caroline de Jong kende iedereen al als
portefeuillehouder. Beide nieuwe bestuursleden worden bij acclamatie aangenomen.
Benoeming Kascommissie
Andre Smit en Rob de Jong hebben zich bereid verklaard om aankomend jaar in de
kascommissie te zitten. De vergadering gaat bij acclamatie akkoord.
Plannen bestuur 2016
Ter gelegenheid van het 90 jarig jubileum wordt er een aantal projecten ontwikkeld.
- PH-cursus die ook wordt aangeboden aan wijkverenigingen en andere doelgroepen.
- Uit de brainstorm van de ALV van vorig jaar kwam het idee naar voren voor een
vergelijk van handhavers in het groen. In het najaar zullen we een workshop houden
met de verschillende beheerorganisaties met handhavers in het groen.
- Uitgifte van een jubileum boekje. Aletta de Ruiter presenteert de dummy.
- Receptie voor de leden in september, mogelijk in park Oosterbeek.
Rondvraag
Wil van der Poll: vraagt aandacht voor PR. De AVN heeft nieuwe leden nodig. Op de
verschillende groene markten proberen we nieuwe leden te werven. Dat is nog niet zo
makkelijk. Ze doet een beroep op de aanwezigen om hun familie en kennissen lid te
maken. Als ieder lid een nieuw lid maakt dan is de AVN uit de problemen.
Ze vraagt ook aandacht om jonge bomen in de zomer door de droge periodes heen te
helpen. Dagelijks twee emmertjes water helpt enorm voor de groeisnelheid van de boom.
Alle beetjes helpen.
Daphne Nicolai: onderstreept het pleidooi van Wil. Ze vraagt zich af of de AVN een plan
heeft om nieuwe leden te werven.
Peter Huisman: in het verslag staat duidelijk wat het verloop en de aanwas in het
ledenbestand is. We staan regelmatig met de PR-stand op markten. Maar de huidige
trend is dat mensen geen lid meer willen zijn.
Leon van der Berg oppert dat we naar andere vormen van PR moeten kijken.
Leo Hermkes: Het aantal vierkante meters groen in Den Haag is 48 m2 terwijl de
landelijke norm 75 m2 per inwoner hoort te zijn. De huidige verdichtingsopgave van
Den Haag dreigt nog een extra druk te leggen op de kleine groengebieden en het totaal
oppervlak. Hoe gaat de AVN daarop insteken ?
Maarten Smies: U wordt op uw wenken bediend, want na de pauze komt Jacco
Schuurkamp van de gemeente Den Haag een lezing geven over de nieuwe Agenda Groen
die nu aanstaande is en als opvolger van het groenbeleidsplan wordt ontwikkeld.
Voorzitter sluit de vergadering om 12.13 uur.
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