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ALV van Bosweide is drukbezocht
Afgelopen woensdag de 20e maart was de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van
Bosweide, zoals altijd op de 2e verdieping, in de nok van het Lyceum Ypenburg. De ALV
was zeer goed bezocht, het gereserveerde klaslokaal puilde uit. De ongewoon hoge belangstelling was waarschijnlijk te wijten aan de 2 belangrijkste onderwerpen die op de
agenda stonden, namelijk de plannen van de gemeente met betrekking tot het onderhoud van het groen, en dan met name de bomen in Bosweide, en ten tweede de plannen van de gemeente betreffende afvalscheiding in Bosweide. Voor beide onderwerpen was er een vertegenwoordiger van de gemeente, die de plannen ontvouwde en
met de aanwezigen in discussie ging.
Essen in Bosweide hebben essentakkensterfte
Albert Zwijnenberg gaf een presentatie over de plannen van de gemeente Den Haag
om bomen te gaan kappen in
Bosweide. Hij is verantwoordelijk
voor het groenbeheer in Bosweide. Hij vertelde, dat het bomenbestand van Bosweide er niet zo
goed aan toe is. De bomen in de
bospercelen bestaan vooral uit
essen en esdoorns. Een aantal
van de essen is aangetast door
een schimmelziekte, de essentaksterfte. Verder worden sommige
esdoorn te groot en staan er ook
teveel bomen op een klein oppervlak, waardoor er te weinig zonlicht doordringt en er weinig ondergroei is. De gemeente wil graag meer zonlicht in de bospercelen, om de ondergroei te stimuleren.
Dat is 1 reden om bomen te kappen. Verder hoopt men het verder verbreiden van de
essentaksterfte tegen te gaan, door zieke essen te kappen. Van de ongeveer 3000 bomen in de bospercelen in Bosweide zijn er 320 aangewezen om gekapt te gaan worden.
De planning is dat het kappen in het najaar plaats zal vinden.
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Wandeling met bewoners om bomen te redden
Albert Zwijnenberg bood aan om met
geïnteresseerden in mei of juni van dit jaar
een wandeling door Bosweide te maken, en
daarbij langs de te kappen bomen te lopen.
Daarbij kunnen bewoners hun mening over
specifieke locaties in Bosweide aangeven.
Indien bewoners van bepaalde bomen, die op
de lijst staan om gekapt te worden, aan
kunnen geven, waarom het belangrijk zou zijn,
dat die boom gespaard zou worden, dan zal de
gemeente dat in overweging nemen. Indien u
met deze wandeling meewil, geef u dan op bij
het secretariaat via
nieuws.bosweide@gmail.com.

GFT-afval ophalen blijft in Bosweide
Michiel van Esch, de projectmanager afvalscheiding van de gemeente Den Haag, sprak
op de ALV over de problemen met het GFT-afval in Ypenburg. Ypenburg is de enige
wijk van Den Haag die ondergrondse afvalcontainers voor GFT-afval heeft. Er zijn door
de jaren heen continue problemen met de kwaliteit van het GFT-afval geweest. In
sommige delen van Ypenburg zat er teveel ander afval in het GFT-afval en moest het
GFT-afval met het gewone afval gemengd worden, omdat het niet bruikbaar was als
groenafval. In Bosweide was het GFT-afval altijd redelijk zuiver. Het afgelopen jaar
haalde de gemeente het GFT-afval apart op in de delen van Ypenburg, waar het GFTafval schoon genoeg was, zodat in ieder geval een deel van het GFT-afval toch gebruikt
kon worden. Michiel polste tijdens de ALV de belangstelling voor buurtcomposteren in
Bosweide. Bij deze methode composteren bewoners hun eigen GFT-afval op een lokale
composthoop.
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Dit idee werd echter door de aanwezigen afgewezen met het argument, dat men in
Bosweide veel snoeiafval en ander moeilijk composteerbaar groenafval heeft. Composteren werkt dan niet goed. Buurtcomposteren (zie voorbeeld op de foto van een
buurtcomposthoop) is voor de gemeente een aantrekkelijk alternatief, aangezien ze
dan niet meer het GFT-afval hoeven op te halen. Aangezien dit idee tijdens de ALV
werd afgewezen, lijkt het erop dat de gemeente dit idee in Bosweide niet verder gaat
doorvoeren, en dus vooralsnog bij het oude systeem van ondergrondse GFT-containers
blijft.

Gemeente wil PMD-afval ophalen in Bosweide
De discussie over GFT-afval tijdens de ALV van Bosweide was verweven met een discussie over het ophalen van PMD-afval (plastic verpakkingen, blik en drinkpakken). Michiel van Esch polste de bewoners van Bosweide tijdens de ALV ook betreffende het
enthousiasme om in Bosweide PMD-afval op te gaan halen. Daarbij werden verschillende opties besproken. De eerste optie is het huis-aan-huis verspreiden van plastic
bakken van het type dat nu in Bosweide voor papier afval gebruikt wordt. Deze bakken
zouden dan 2 keer per maand door de gemeente geleegd worden. Dit wordt nu al in
Leidschenveen gedaan, en werkt volgens Michiel daar prima.
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De tweede optie is het plaatsen van grote bovengrondse containers op verschillende
plekken in Bosweide, van hetzelfde type als die voorheen bij het winkelcentrum van
Ypenburg stonden. Een derde optie zou het gebruik van ondergrondse containers zijn,
zoals die nu bij het winkelcentrum Ypenburg staan (zie foto), waarbij bijvoorbeeld een
deel van de capaciteit, of de gehele capaciteit van de GFT-containers voor PMD gebruikt zou worden. Deze laatste optie werd voor de bewoners van Bosweide tijdens de
ALV als niet wenselijk aangemerkt, gezien het grote volume van PMD-afval en de wenselijkheid om de GFT-afval capaciteit in Bosweide op peil te houden. Michiel vertelde
dat de gemeente Den Haag een experiment met ondergrondse PMD-containers had
uitgevoerd. Op 6 verschillende locaties heeft de gemeente ondergrondse PMDcontainers naast gewone huisvuilcontainers geplaatst. Op 5 van de 6 locaties bleek het
PMD-afval te vervuild met ander afval. De gemeente lijkt deze vorm van PMD-afval
verzamelen daarom ook niet voor te staan. Een conclusie betreffende het ophalen van
PMD-afval was er nog niet tijdens de ALV, maar het was fijn te merken dat de gemeente Den Haag oor had voor de meningen van de bewoners en bereid was de discussie
met de bewoners aan te gaan.
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Bezoek aan TNO
Zoals eerder gemeld deze
week gemeld zal de bewonersvereniging Bosweide op
12 april om 9 uur ’s ochtends
onze naaste buurman TNO
bezoeken. Deze vestiging van
TNO heet het Prins-Maurits
lab. Bij het vorige bezoek aan
TNO, in 2014, werden zowel
de gebouwen als ook het bos
rondom de gebouwen bezocht. Het bos op het TNO
terrein bevat, als gevolg van
de relatieve rust daar, veel dieren. De reeën zijn er helaas niet meer, die zijn afgevoerd
naar de duinen. Op het Prins-Maurits lab worden testen en onderzoeken in samenwerking met het ministerie van defensie uitgevoerd. Op het terrein staan bunkers, waar
explosieven bewaard worden en waar testen met explosieven uitgevoerd worden. Dat
is de reden van de uitgebreide veiligheid rondom het terrein. Er zal tijdens het bezoek
ook uitleg over de onderzoeken gegeven worden, al kan men natuurlijk niet te veel details prijsgeven.
Paaspuzzeltocht op 14 april
De eerstvolgende activiteit in Bosweide is
de paaspuzzeltocht van zondag 14 april.
Deze puzzeltocht is vooral bedoeld voor
kinderen tot 12 jaar. We verzamelen ons
bij de Bosplas om 12 uur. Misschien zullen er wel paashazen zijn, en zouden ook
wel eens chocolade eieren te vinden kunnen zijn.

