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Interessant bezoek aan TNO op vrijdag 12 april
Er waren maar liefst 40 aanmeldingen voor het bezoek vanuit Bosweide naar onze
naaste buur TNO. In eerste instantie had TNO laten weten, het aantal bezoekers tot 8 te
willen beperken. Na aandringen werd dit aantal verhoogd tot 15, maar dat betekende
helaas dat nog steeds de meerderheid van de geïnteresseerden teleurgesteld moest
worden. De eerst 15 die gereageerd hadden, werden daarom uitgenodigd mee te gaan.
Deze groep verzamelde zich met de fiets om 9 uur ’s ochtends bij de poort van het
TNO-terrein. Daar viel al meteen de zware beveiliging op. Door een dubbele poort
werden we toegelaten. Het ontvangstgebouw ligt een meter of 300 van deze poort.
Daar moest iedereen zich identificeren. De namen en geboortedata moesten 1 week
van te voren al doorgegeven worden, om TNO de tijd te geven, de antecedenten van de
bezoekers na te checken. Mobiele telefoons moesten in een kluisje bij de receptie achtergelaten. De portier stond toe dat er bij de receptie een groepsfoto gemaakt werd,
voordat de telefoons in de kluisjes gingen. Toen de locatie-manager Peter Hendriksen
arriveerde, bleek zelfs deze foto niet toegestaan. Hij keek er persoonlijk op toe, dat deze foto weer gewist werd. Daarna kregen we uitleg over het onderzoek dat daar verricht word. Het meeste onderzoek is naar explosieven, naar de thermische stabiliteit en
de doordringbaarheid van bescherming tegen explosieven. We maakten een wandeling
over de laboratoria, waar apparatuur voor chemische en mechanische testen staan, zoals een warmteontwikkelingsmeter en een apparaat om de trekkracht te meten. Ook
bezochten we een magazijn, waar alle geteste explosieven in weckflessen bewaard
worden. De oudste explosieven zijn uit 1905. De enorme verscheidenheid aan vormen
van het explosief materiaal viel op. Sommigen leken op wat je zou verwachten, kleine
metalen korreltjes, maar andere zagen er meer uit als dropstaven of pasta. We mochten ook een explosiebunker van binnen bekijken. Deze bunker heeft met staal versterkte betonnen wanden van 30-40 centimeter dikte met aan de binnenkant stalen beplating. De bunker was net de dag ervoor opgeleverd.
Reeën zullen blijven op het TNO-Terrein
We maakten ook nog een wandeling over een oude baan van het vliegveld Ypenburg
(zie foto). Deze baan komt uit bij de poort van TNO, die toegang geeft tot de Wingerd.
Deze poort is alleen voor noodgevallen en is de afgelopen 10 jaar niet open geweest.
Ook kwamen de dieren op het terrein, en dan met name de reeën ter sprake. Van de
oorspronkelijk meer dan 20 reeën is meer dan de helft naar de duinen verplaatst. Een
aantal is echter gebleven, en deze mogen ook blijven. Ze zullen, in tegenstelling tot
eerdere berichten, niet allemaal verwijderd worden. Aangezien de populatie relatief
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snel groeit, zullen over een paar jaar waarschijnlijk weer een aantal reeën verplaatst
moeten worden. Tijdens onze wandeling zagen we zowel een vos als ook een ree.
TNO-terrein veiliger door oplettendheid Bosweide bewoners
Tot slot bedankte de veiligheidscoördinator van TNO ons voor de oplettendheid van de
Bosweide-bewoners betreffende insluipers op het TNO-terrein. Er is klaarblijkelijk in de
loop der jaren een aantal malen door Bosweide bewoners naar 112 gebeld, omdat er
verdachte personen op of nabij het TNO-terrein werden waargenomen. Deze oplettendheid wordt zeer gewaardeerd door TNO, en men riep op dit te blijven doen. Wij
bedankten TNO met een aantal flessen rode wijn voor hun gastvrije ontvangst.
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Pasenpuzzeltocht op zondag 14 april
Het was een vrolijke boel bij de Paasspeurtocht op zondag 14 april in Bosweide! Het
zonnetje scheen en er waren misschien wel 100 kinderen. Iedereen had genoeg eitjes
gevonden en spelletjes gedaan. De papa’s en mama’s lieten aan het einde zien hoe
hard ze konden lopen tijdens een rondje om Paaseiland.
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Planten wilgen op zaterdag 20 april
Op initiatief van Bosweide-bewoner Karel van den Boogaard werd afgelopen zaterdag
20 april om 9 uur ’s ochtends begonnen met het planten van 35 knotwilgen aan het
water naast de Laan van Hoornwijck. Karel had de gemeente gevraagd of het mogelijk
was meer groen te planten in Bosweide. Na overleg tussen de gemeente, Karel en de
bewonersvereniging Bosweide werd besloten 35 knotwilgen te planten. Van de 35
knotwilgen zijn er 17 kraakwilg, en 18 schietwilg. De twee soorten werden om- en om
geplant. Door het gebruik van 2 soorten, die op verschillende momenten bloeien, zal er
langer bloesem te zien zijn. Voor het planten werd er eerst een convenant tussen de
gemeente en de bewonersvereniging Bosweide getekend. Van links naar rechts staan
op de foto van de ondertekening de stadsdeeldirectrice Petra Sevinga, voorzitter van de
bewonersvereniging Bosweide Rolf van Kouwen en initiatiefnemer Karel van den Boogaard. Na de ondertekening gingen de aanwezigen aan de slag met het planten. Er waren een aantal medewerkers van de gemeente, die zo aardig waren een deel van hun
vrije zaterdag op te offeren. Er waren ook ongeveer 15 bewoners van Bosweide gekomen, na een oproep van de bewonersvereniging Bosweide, om mee te helpen met
planten. Er werd door iedereen hard doorgewerkt, waardoor het planten in minder dan
een uur gedaan was. De gemeente merkte op, dat het vrij bijzonder was, dat zoveel
bewoners zo hard meewerkten bij het planten. Normaliter verdwijnen bewoners plotseling bij dit soort initiatieven na de ondertekening van het convenant en het moment
aanbreekt, dat er gewerkt moet worden. Niet in Bosweide echter, waar de bewoners
zich zeer ijverig toonden. Het ondertekende convenant bepaalt dat de bewoners van
Bosweide voornamelijk zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud aan de knotwilgen. Als over 2-3 jaar voor het eerst geknot moet worden, moet dit door de bewoners
gedaan worden. De gemeente zal dit niet gaan doen. Er hebben zicht echter nu al meer
dan voldoende vrijwilligers uit Bosweide aangemeld, die bereid zijn mee te helpen met
het onderhoud. De wilgen zorgen voor meer natuurwaarden en helpen wellicht ook
nog een beetje tegen de geluidsoverlast en het afvangen van stof.
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Hondenpoep in de wadi’s en op het gras
De hoeveelheid hondenpoep in de wadi’s
en in het gras naast de wandelpaden in
Bosweide lijkt de laatste tijd toegenomen te zijn. Er lijken meerdere hondenbezitters te zijn, die structureel de hondenpoep van hun honden laten liggen,
zoals de foto, genomen aan de Boswinde, laat zien. De bewoners worden bij
dezen opgeroepen de poep in het gras
op te rapen. Wellicht denken sommige
bewoners, dat het alleen nodig is de
poep van de paden op te rapen, maar in
de wadi’s en het gras aan de andere kant
van de wandelpaden wordt net zo goed
gelopen.
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Enquête over PMD-afval (plastic, blik en drinkpakken)
Vorige week hebben we een enquête rondgestuurd om te polsen hoe de bewoners van
Bosweide denken over het inzamelen van PMD-afval (plastic, blik en drinkpakken) in
Bosweide, omdat de gemeente heeft laten weten, graag te willen beginnen met het inzamelen van PMD-afval in Bosweide. De gemeente heeft ondertussen laten weten dat
zij als proef alvast op onderstaande locatie (Wingerd tegenover nr. 2) een bovengrondse container voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken en een container voor textiel willen plaatsen. Dit is bij de ingang van de wijk aan de Ypenburgse Boslaan.

De enquête is tot nu toe door 130 bewoners ingevuld. De eerste vraag was:
Wilt U dat de gemeente het PMD-afval (plastic, blik en drinkpakken) gescheiden van
het gewone afval in Bosweide gaat ophalen? De antwoorden op die vraag waren:
98 (75.4%): ja

21 (16.2%): nee

11 (8.5%): kan me niet schelen
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De tweede vraag was: Indien ja, hoe zou U willen, dat het PMD-afval in Bosweide verzameld wordt? De antwoorden op die vraag waren:
44 (38.6%): In plastic bakken van hetzelfde type als de plastic bakken voor het
papierafval, die door de gemeente huis-aan-huis verspreid zullen worden. In dit geval
zou de gemeente regelmatig langskomen om deze net als de papierbakken te legen.
19 (16.7%): In grote, bovengrondse containers van hetzelfde type als die voorheen bij
het winkelcentrum Ypenburg stonden.
51 (44.7%): In kleinere, ondergrondse containers, zoals die nu ook voor het gewone en
GFT-afval gebruikt worden (de gemeente heeft al wel laten weten, dat een experiment
met dit soort ondergrondse PMD-containers naast gewoon afval containers niet goed is
uitgepakt, en ze deze optie daarom als minder kansrijk zien).
We zullen de resultaten met de gemeente delen en met de gemeente evalueren, wat
er verder zal gebeuren.
Het BPT roept hondenbezitters op mee te helpen met buurtpreventie
Idee van de politie is dat naast het BPT in het kader van buurtpreventie, ook hondenbezitters zijn in te schakelen bij het voorkomen van inbraken en in de gaten houden
van onze buurt ten aanzien van verdachte situaties en leefbaarheid. U als hondenbezitter kent onze buurt als de beste, omdat u iedere dag uw hond uitlaat. Zo vallen u afwijkende situaties snel op. Dit vinden mensen die uit zijn op diefstal of andere vervelende dingen lastig. Laten we daar allemaal aan deel nemen.
Vanuit de politie hebben we als BPT hondensnoepjes gekregen om die aan u uit te delen en te vragen mee te waken over onze buurt. Dat gaan we de komende periode
doen!

