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Introductie

In 2011 krijgen de spoortuinders in de Schenkstrook 
van hun verhuurder Pro Rail te horen dat ze moeten 
verdwijnen omdat ProRail de grond, voorafgaand aan 
verkoop, moet saneren.

Dat lijkt ook het einde te betekenen voor de ecologi-
sche expositietuin Het Groene Oordtje. Deze 900 m2 
grote siertuin vervult al jarenlang een sociale functie in 
de wijk en vormt daarmee een uitzondering op de ver-
waarloosde serie groene kaveltjes die als privetuintjes 
aan de voet van het spoor liggen. 

Na lange onderhandelingen met de projectpartners 
wordt er voor Het Groene Oordje een uitzondering ge-
maakt en krijgt het mogelijkheden om -na sanering- te 
verhuizen naar de overkant van het IJsclubpad. Daar 
ligt, in aansluiting op de Amateurtuinstuinvereniging 
Loolaan, nog een stuk NS-grond van 1200 m2, dat ge-
deeltelijk braak ligt.

Rol Haagse Bond
Struikelblok is de overname van de grond. Pro-Rail wil 
niet verkopen aan particulieren en de Gemeente Den 
Haag wil / kan de grond niet overnemen van Pro-Rail.
De Haagse Bond, de koepelorganisatie van de Haagse 

Amateurtuinverenigingen, schiet te hulp en koopt de grond met de 
toezegging dat de gemeente Den Haag dit perceel op termijn gaat 
overnemen.

Ogenschijnlijk lijkt het logisch dat Het Groene Oordtje aansluit bij 
ATV Loolaan. Maar tijdens het kennismakingoverleg blijkt dat de 
reglementen van de Loolaan geen mogelijkheden bieden voor ex-
ploitatie van een gemeenschappelijke natuur/educatie/kunst-tuin 
zoals het Groene Oordtje is georganiseerd. Het maken van uitzon-
deringen schept een verkeerd precedent voor de overige leden.

Goed nabuurschap
Daarop besluiten de betrokkenen om een eigen vereniging op te 
richten, met doelstellingen die wel passen binnen de statuten en 
reglementen van de Haagse Bond. De ligging aan het openbare 
fietspad garandeert een eigen toegang, waardoor er geen hinder 
voor ATV-Loolaan ontstaat. Het voordeel is dat de twee verenigin-
gen in goed nabuurschap elkaar kunnen ondersteunen en helpen 
ontwikkelen.

Voorbeeldfunctie
De spoortuin van huurder Cocky Hoek groeit nu door in een ver-
eniging met vier tuinen die gezamenlijk één grote ecologische 
natuurtuin vormen, waar straks meer ruimte is voor educatie en 
expositie en die kan dienen als groen voorbeeldproject in de stad.
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Vereniging Natuurtuinen De Groene Schenk

Vereniging Natuurtuinen de Groene Schenk streeft naar 
diervriendelijke en esthetisch aantrekkelijke tuinen. 

Door het creëren en in stand houden van over een lange 
periode bloeiende flora bieden wij bijen, zweefvliegen en 
libellen voedsel en nestgelegenheid. Onder de planten moe-
ten kikkers, padden en salamanders zich thuis voelen. Zo 
versterkt De Groene Schenk de ecologische hoofdstructuur.

 Wij vinden belangrijk:
 • dat we een refugium kunnen bieden voor de 
  microfauna in dit deel van Den Haag; 
 • dat we kennis over flora en fauna kunnen 
  delen en overdragen op belangstellenden; 
 • om het nut van insecten bij de 
  productie van ons voedsel te kennen; 
 • om daarover educatie te geven in de Groene  
  Schenk;
  • om iedere zomer, samen met lokale amateur-  
  kunstenaars, een tuinexpo te organiseren;
  • om mogelijkheden te bieden aan basisscholen  
  voor het volgen van natuurlessen.

Zevenstippelig lieveheersbeestje. Bedreigd door 
het Aziatische veelkleurige lieveheersbeestje.

Ruime geven aan bestuivers
Alle foto’s van microfauna zijn genomen 

ter plekke van de Schenkstrook bij het IJsclubpad 
door Hans van Helden tenzij anders vermeldt.
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Missie Vereniging Natuurtuinen de Groene Schenk 

Vereniging Natuurtuinen de Groene Schenk heeft als 
missie door middel van tuinieren de micro-fauna in een 

stedelijke omgeving in stand te houden en zo mogelijk uit te 
breiden.

Vereniging Natuurtuinen de Groene Schenk heeft als doel 
een solide basis te bieden voor het in stand houden c.q. ver-
sterken van de lokale micro-fauna. Met micro-fauna worden 
o.a. bedoeld: vlinders, bijen, zweefvliegen, libellen, amfi-
bieën en weekdieren. Dit wil de vereniging bereiken door 
het aanbieden van veel bloeiende gewassen en nest- en 
broedgelegenheid. 

Daarnaast heeft de tuin een grote sociale functie en biedt 
aan tientallen vrijwilligers een vrijwtijdsbesteding.

Vereniging Natuurtuinen de Groene Schenk werkt financieel 
onafhankelijk, zonder winstoogmerk, maar wel met een 
gezonde langdurige financiële exploitatie.

De “wilde” rosse metselbij met een vracht stuifmeel bij nest
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• Vereniging Natuurtuinen de Groene Schenk bestaat op 
dit moment uit 6 actieve leden; 

• Vrijwel alle leden tuinieren reeds in het gebied; 
• De initiatiefnemers achter de Vereniging Natuurtuinen 

de Groene Schenk hadden de afgelopen jaren een 
huurcontract met ProRail. Het afstoten van de tuinen 
door NS vastgoed, en de hieruit voortvloeiende sane-
ring vormt een bedreiging voor de bestaande flora en 
fauna. Het behoud van de biodiversiteit binnen Schenk-
zone is aanleiding voor de voormalige huurders voor 
het oprichten van de Vereniging de Groene Schenk. 

  

De initiatiefnemers achter 
Vereniging Natuurtuinen De Groene Schenk 

• Cocky Hoek 
 15 Jaar drijvende kracht achter  “Het Groene Oordtje”. 

Imker. Tuinier in hart en ziel.  

• Martin en Aurora van den Berg
 Tuinieren al jaren natuurlijk op de Groene Schenk. 

Zetten zich in voor het behoud van ecologische zone 
binnen het Groene Schenkgebied

• Jacques Dom
 Bevlogen stadsimker, wil graag aantonen dat groente 

kweken en natuurlijk tuinieren heel goed samen gaan.
 
• Petra Vermeulen
 Heeft al jaren tuinieren als hobby en is sinds twee jaar 

actief vrijwilligster op het reeds bestaande Groene 
 Oordtje. Is bijzonder geïnteresseerd in het behouden 

van natuurlijke fauna en flora in een stedelijke omge-
ving.

• Hans van Helden
 Al jong geïnteresseerd in kruipende en vliegende 

beestjes. Niet bang voor vieze nagels. Hoffotograaf van 
“Het Groene Oordtje”. Ontdekte hier dat menselijk in-
grijpen in de natuur ook een positieve werking op flora 
en fauna kan hebben. Heeft gewerkt voor vaktijdschrif-
ten in de groene sector. Wil zijn fotografisch jachtge-
bied uitbreiden en indien mogelijk verbeteren. 

Wie zijn we? 

De gehakkelde  aurelia heeft graag een plek om te eten en te rusten op haar 
trektochten
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• Het groene karakter en de ecologische functie van de 
Schenkzone behouden en zo mogelijk te versterken;

• Vereniging Natuurtuinen de Groene Schenk heeft 
plaats voor 4 tuinen om te tuinieren; 

• Belangstellenden zo te enthousiasmeren, dat zij op 
andere plaatsen ook natuurlijk gaan tuinieren;

• De plaatselijke bekendheid en het groene karakter van 
het gebied blijvend behouden voor de buurt en omge-
ving; 

Vereniging Natuurtuinen de Groene Schenk versterkt de 
maatschappelijke betrokkenheid binnen Bezuidenhout en 
Mariahoeve en omgeving door: 

• Diverse activiteiten te ontplooien welke zijn gericht op 
samenleven, verbinden, educatie, flora/fauna, kunst, 
milieu en duurzaamheid; 

• Door middel van de inzet van vrijwilligers en evene-
menten zoals een Tuinexpo;

• Platform bieden voor lokale kunstenaars.

Wat willen we bereiken? 

De tuin is een geschikte omgeving om kunst te presenteren. 
Op de foto keramiek van Jacqueline Louz

Motto van het 
Groene Oordtje
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Naast tuinieren voor de leden verbindt Vereniging Natuurtuinen de Groene Schenk een aantal functionaliteiten 
binnen de directe omgeving: 

• Vereniging Natuurtuinen de Groene Schenk zal vooral drachtplanten kiezen voor honing- en wilde bijen; 
de bijentuin worden aangelegd in samenwerking met de op Groene Schenk gevestigde imkers (Cocky 
Hoek & Jacques Dom);

• Aanbieden van bloeiende planten in alle seizoenen;
• Aanbieden van broedgelegenheid voor honing- en wilde bijen, libellen, vlinders, amfibieën en andere die-

ren;
• Een kruidentuin voor algemeen gebruik maakt deel uit van het complex.

Vereniging Natuurtuinen de Groene Schenk wil mensen verbinden en inspireren door: 

• Demonstreren dat mensen in harmonie met de natuur kunnen leven;
• Onze kennis en ervaring overbrengen aan anderen;
• Onze technieken overbrengen van belangstellenden.

Met behulp van een website wil Vereniging Natuurtuinen de Groene Schenk: 

• Natuurlijk tuinieren promoten en informatie uitwisseling versterken; 
• Belangstellenden inspireren.

Hoe gaan we het doen? 

Ook libellen zijn onderdeel van de micro-fauna langs de Schenk

Bijzondere waarnemingen 
in Het Groene Oordtje

De volgende bijzondere waarnemingen zijn gevalideerd door 
experts van Waarneming.nl

Rode lijst Libellen:
Vroege glazenmaker  => 07-07-2012

Rode lijst bijen:
Geelgerande tubebij    => 06-07-2012, 11-07-2012 
   (broedt in het gebied)
Grote veldhommel       => 27-08-2012 en 29-08-2012 
   (bevestigd door Frank de Graaf)

De Grote klokjesbij staat niet op de rode lijst, maar is uniek voor 
Den Haag. Flinke populatie broedt waarschijnlijk in Nieuwe Veen-
molen, fourageert in Het Groene Oordtje

Er is geen rode lijst met nacht- en microvlinders,  maar de 
volgende waarnemingen zijn op “rood” (=zeldzaam) gezet op 
waarneming.nl:

Klimopbladroller          => 22-10-2012 (populatie in klimop)
Wilgenroosjesboorder => 18-04-2013
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Ervaringslessen door de ‘groene professionals’

De leden van de Vereniging Natuurtuinen de Groene 
Schenk zijn imkers, hun kasten staan op de tuin. Zij 
vertellen graag over hun bijen en het belang van bloemen 
en planten in de voedselketen. Zo ervaren bezoekers 
wat bijen doen, welke rol zij spelen in de natuur, hoe een 
bijenvolk is opgebouwd en hoe honing wordt verzameld.   

Vereniging Natuurtuinen de Groene Schenk tuiniert volledig 
biologisch zonder gebruik van chemische middelen. Door 
een combinatie van kennis en respect voor natuur worden  
evenwichtige oplossingen geboden. 
Op een praktische en respectvolle manier willen de leden 
van Vereniging Natuurtuinen de Groene Schenk hun liefde 
voor de natuur bijbrengen aan iedereen die belangstelling 
toont! 

Als de nieuwe tuin is ingericht wordt een educatief plan 
opgezet om volwassenen en jeugd d.m.v. korte workshops 
kennis bij te brengen over het natuurvriendelijk tuinieren.

Educatief plan

De imkers aan het werk

Koninginnevlucht: Bijen na terugkomst van de bevruchte koningin

De klokjesbij. Uniek voor Den Haag en afhankelijk van de Nieuwe 
Veenmolen en Campanula
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Locatie van Vereniging Natuurtuinen de Groene Schenk

De Nieuwe Veenmolen sinds 1654, door zijn rieten 
bekleding biedt de molen veel nestgelegenheid aan 
insecten

De tuinen liggen aan het IJsclubpad, tussen de Schenk 
en de spoorbaan.

Oude sitiuatie Het Groene Oordtje:
Tot medio augustus 2013 is de natuurvriendelijke tuin Het 
Groene Oordtje gesitueerd op de spoorbermlocatie achter 
de Nieuwe Veenmolen. Er wordt daar getuinierd op 600 m2

Grondeigenaar was Prorail / NS
Vanwege verplichtebodemsanering moet de tuin daar 
verdwijnen.

Nieuwe situatie Vereniging De Groene Schenk:
Eind augustus 2013 gaat de tuin verhuizen naar de 
overkant van het IJsclubpad, waar bodemsannering reeds 
heeft plaatsgevonden. Dat stuk grond is 1200 m2 groot en 
geeft de mogelijkheid om met vier geschakelde tuinen een 
gespecialiseerde tuinvereniging te exploiteren.
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Vereniging Natuurtuinen de Groene Schenk werkt financieel 
onafhankelijk en met een langdurig  gezonde financiële 
exploitatie.

Inkomsten worden gegenereerd door: 

• Vaste jaarlijkse contributie van leden;
• Additionele inkomsten (sponsoring en donaties). 

Uitgaven zullen bestaan uit: 

• Exploitatiekosten (beheer en onderhoud,   
 communicatie, verzekeringen, materialen/machines);
• Eenmalige kosten bij oprichting; 
• Incidentele kosten; 
• Pacht. 

NB: Vereniging Natuurtuinen de Groene Schenk gaat uit 
van de aanname dat de huidige opstallen met bijbehorende 
inventaris “om niet” kunnen worden overgenomen. 

Financieel plan

Financieel plan - inkomsten 

Hoe komen we aan inkomsten? 

• De verenigingsleden betalen jaarlijks € 325,-    
 contributie zodat jaarlijks € 1500,-  aan inkomsten  
 worden gegenereerd;

•  Additionele inkomsten zullen bestaan uit: 
   - Sponsoring van educatieve activiteiten; 
   - Donateurs;
   - Sponsoring door nabijgelegen tuincentra en  

    leveranciers van tuinbenodigdheden.
 
Na start van de vereniging zal het bestuur deze additionele 
inkomsten realiseren.

Geranium, mooi voor het oog en lekker voor veel bijen.

De zeldzame geelgerande tubebij. Deze willen wij ook behouden 
voor Den Haag



20 Vereniging Natuurtuinen De Groene Schenk    MEI 2013 21Vereniging Natuurtuinen De Groene Schenk    MEI 2013

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023
C ontributie leden € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00
Aantal de elneme rs 4
C ontributie/jaar € 350,00
Dona ties € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00
S ubs idie € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00
R enteloos  voors chot € 1.000,00
Totaa l inkomen € 1.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00

K osten (ja arlijks )
Huur terrein € 1.140,00 € 1.140,00 € 1.140,00 € 1.140,00 € 1.140,00 € 1.140,00 € 1.140,00 € 1.140,00 € 1.140,00 € 1.140,00 € 1.140,00 € 1.140,00
C ontributie Bond € 20,50 € 20,50 € 20,50 € 20,50 € 20,50 € 20,50 € 20,50 € 20,50 € 20,50
Verzekering € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00
Beheer/onderhoud € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00
E venement € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00
K osten (incidenteel) € 1.000,00
Va strecht water € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00
R ioolheffing pm
Nota ris € 600,00
Totaa l uitga ven € 800,00 € 2.710,50 € 2.210,50 € 2.210,50 € 2.710,50 € 2.210,50 € 3.210,50 € 2.710,50 € 2.210,50 € 2.160,50 € 2.640,00 € 2.140,00
S a ldo (cumula tief) € 200,00 -€ 10,50 € 279,00 € 568,50 € 358,00 € 647,50 -€ 63,00 -€ 273,50 € 16,00 € 355,50 € 215,50 € 575,50

Financieel plan - Exploitatiebegroting

Exploitatiebegroting (10 jaar) met daarin inkomsten, kosten en resultaat (reservering)

Uitbundige bloeiers in het najaar zijn belangrijk voor insecten om goed gevoed 
de winter door te komen
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De organisatie van de 
Vereniging Natuurtuinen de Groene Schenk: 

• Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (notarieel 
vastgelegd); 

• Vereniging met Statuten (bijlage 1);

• Vereniging met Reglement (bijlage 2); 

• Structuur van de vereniging:

  –  Bestuur 
  –   Leden 
  -- Vrijwilligers 

De vereniging wordt lid van de overkoepelende organisatie 
voor amateurtuinvereniging: De Haagse Bond.

Organisatiestructuur

Vliegen zijn ook belangrijk voor de bestuiving van planten
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• Bestuur; 
• Statuten;
• Reglement;
• Ledenadministratie opzetten;  
• Inrichten administratie (openen bankrekening, inrichten 

boekhouding, verzekeringen, contracten); 
• Website bijhouden en communicatieplan maken;
• Educatief programma starten.

Belangrijke zaken

Frequent treinverkeer waarvan de 
natuur geen last heeft.  
Foto: Martin van den Berg
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Adres: 
 Roosenboomstraat 69,
 2593 PB '’s-Gravenhage.

Telefoon voorzitter: 
 070-3476398

Telefoon secretaris: 
 06-11178148

Email: m.vdb@xs4all.nl

Site (voorlopig adres): 
 http://rigolett.home.xs4all.nl/VNGS/groene%20schenk%20startpagina.html

Steenhommel smult van geranium

Contactgegevens
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Statuten Vereniging Natuurtuinen de Groene Schenk 

Heden, 10 april 2013  stelden ondergetekenden de Statuten vast 
van de Vereniging NatuurTuinen de Groene Schenk  en verklaren 
daarmee de Vereniging opgericht in de zin van het BW (boek 2, 
titel 2, art 28). 

Statuten
 
Artikel 1   naam, zetel en duur
1. De vereniging draagt de naam: “Natuurtuinen De Groene 

Schenk”, hierna te noemen de vereniging;
2. De vereniging is gevestigd te Den Haag en is voor onbe-

paalde tijd opgericht. 

Artikel 2  doel
De vereniging heeft ten doel het op het perceel nr 1766  kadas-
traal sectie AP, hierna te noemen De Groene Schenk alsmede op 
eventueel andere in de toekomst te verwerven terreinen, natuur-
vriendelijk, energieneutraal en duurzaam  aanleggen, beheren en 
onderhouden van natuurtuinen. 

Artikel 3
De vereniging tracht haar doel te bereiken door: 
1. Het in huur ter beschikking krijgen en houden van De Groe-

ne Schenk, zo mogelijk na overleg met saneerder ter zake 
van de na sanering aan te brengen grondlagen;

2. Het wat betreft het seizoen verantwoord, d.w.z. zonder enige 
schade of verlies, maar in ieder geval zo spoedig moge-
lijk nadat De Groene Schenk in (onder)huur is verkregen, 

Bijlage 1

verplaatsen van alle beplanting,  bebouwing, kunstwerken 
en afrasteringen, op de dag van de oprichting van de ver-
eniging  aanwezig op en  in Het Groene Oordje,   naar De 
Groene Schenk, dan wel het incorporeren van  Het Groene 
Oordje in Natuurtuinen De Groene Schenk; 

3. Het onder voorwaarden uitgeven van gedeelten van De 
Groene Schenk aan particulieren ten behoeve van de aan-
leg en het onderhoud van die gedeelten;

4. Het opstellen van een huishoudelijk reglement waarin regels 
en voorwaarden worden gesteld ten aanzien van tenminste: 
de wijze van beplanting en bebouwing van de aan particu-
lieren ter beschikking te stellen gedeelten van De Groene 
Schenk,  de afscheidingen, de paden,  de toegankelijkheid, 
eventuele evenementen en het aanleggen van gemeen-
schappelijke voorzieningen;

5. Het aanwenden  van alle wettelijke middelen die het doel 
van de vereniging bevorderen dan wel kunnen bevorderen.   

 
Artikel 4  geldmiddelen
De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:
1. Bijdragen van rijk, provincies en gemeenten;
2. Donaties of andere bijdragen en subsidies;
3. Schenkingen, legaten en erfstellingen; 
4. Contributies; 
5. alle andere verkrijgingen en baten.
 
Artikel 5 bestuur
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste drie 

natuurlijke personen.  Het aantal bestuursleden dat oneven 
dient te zijn, wordt door het bestuur met algemene stemmen 
vastgesteld;

Het Groene Oordtje,
Foto: AdR
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2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secreta-
ris en een penningmeester;

3. De bestuursleden  worden benoemd en ontslagen door de 
overige bestuursleden; 

4. De bestuursleden  worden benoemd voor onbepaalde tijd. 
Het bestuurslidmaatschap eindigt:

 a. door de dood van het bestuurslid,
 b. door aftreden van het bestuurslid,
 c. wanneer een bestuurslid in staat van faillissement wordt  

 verklaard, surseance van betaling verkrijgt, onder cura- 
 tele wordt gesteld of op enigerlei andere wijze de vrije 

  beschikking over zijn vermogen verliest
 d. door ontslag door het bestuur;
 e. door ontslag op grond van het bepaalde in artikel 298 
  Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek .
6. Tot ontslag als bedoeld onder d van het voorgaande lid kan 

door het bestuur slechts worden besloten met een meerder-
heid  van twee/derde gedeelte van de stemmen, nadat het 
desbetreffende bestuurslid is gehoord in een speciaal daar-
toe bijeengeroepen bestuursvergadering. 

7. Indien in het bestuur een vacature is ontstaan, blijft het 
bestuur bevoegd, doch is verplicht zo spoedig mogelijk in de 
vacature te voorzien.

Artikel 6
1. Het bestuur van de vereniging behartigt de belangen van de 

vereniging in de ruimste zin van het woord en is bevoegd tot 
het nemen van al zodanige besluiten en het verrichten van 
al zodanige daden van beheer en beschikking als het voor 
de verwezenlijking van het doel der vereniging nodig of wen-
selijk acht, een en ander met inachtneming van de bepalin-

gen van deze statuten en reglementen der vereniging;
2. De voorzitter en secretaris gezamenlijk vertegenwoordigen 

de vereniging in en buiten rechte;
3. De penningmeester is onder verantwoordelijkheid van het 

bestuur belast met het beheer der geldmiddelen van de 
vereniging. Voor rechtshandelingen die een door het bestuur 
vast te stellen bedrag of waarde te boven gaan dient behal-
ve de penningmeester ook de voorzitter te tekenen;

4. Het bestuur der vereniging is bevoegd te besluiten tot het 
aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding 
of bezwaring van registergoederen, tot het aangaan van 
overeenkomsten; 

5. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun 
werkzaamheden,doch desgewenst een vergoeding van de 
door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 
De vergoeding wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. 

Artikel 7 bestuursvergaderingen
1. Het bestuur vergadert tenminste twee maal per jaar en 

voorts wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien een 
der andere bestuursleden zulks  schriftelijk dan wel elektro-
nisch aan de voorzitter het verzoekt. Indien de voorzitter aan 
een dergelijk verzoek geen zodanig gevolg geeft dat de ver-
gadering binnen drie weken na het verzoek wordt gehouden, 
is de verzoeker bevoegd  een vergadering bijeen te roepen, 
met inachtneming van de vereiste formaliteiten.

2. Onverminderd het voorgaande is het bestuur verplicht 
jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar een 
vergadering te houden ter vaststelling  van de balans en de 
staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar.

3. Ieder bestuurslid heeft één stem. Een bestuurslid kan zich 
De moestuin en bijenstal
Foto: AdR
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ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegen-
woordigen tegen overlegging van een schriftelijke dan wel 
elektronische volmacht. Een bestuurslid kan  slechts voor 
één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.

4. Alle bestuursbesluiten worden, tenzij  de statuten anders 
bepalen, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

5. Het bestuur kan ook buiten een vergadering besluiten ne-
men mits alle bestuursleden hun mening schriftelijk dan wel 
elektronisch aan het bestuur hebben kenbaar gemaakt.  

6. Van een aldus genomen besluit wordt onder vastlegging van 
de ingekomen reacties door de secretaris een memorandum 
opgemaakt, dat bij de notulen van de eerstvolgende verga-
dering wordt gevoegd.

7. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij een der be-
stuursleden schriftelijke stemming verlangt, in welk geval dit 
bij ongetekende gesloten briefjes geschiedt. Bij staking van 
stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

8. Blanco stemmen zijn ongeldig; deze stemmen worden bij 
het bepalen van de uitslag van de stemming niet meegeteld.

9. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten 
voorzien, beslist de voorzitter.

10. Oproepingen voor vergaderingen geschieden schriftelijk dan 
wel elektronisch op een termijn van ten minste twee weken, 
onder opgave van de te behandelen onderwerpen door de 
secretaris. 

11. Zijn alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd, dan 
kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen, ook al zijn 
de formaliteiten voor oproeping niet in acht genomen, mits 
dergelijke besluiten worden genomen met algemene stem-
men.

12. Van het verhandelde in de bestuursvergaderingen worden 

notulen opgemaakt door de secretaris. De notulen worden 
de eerstvolgende bestuursvergadering  vastgesteld.

Artikel  8  reglementen
Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, 
te wijzigen of in te trekken, teneinde zodanige onderwerpen te 
regelen als nuttig en/of nodig blijken. De reglementen mogen niet 
in strijd zijn met de wet of deze statuten.

Artikel 9  jaarstukken
1. Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot en 

met één en dertig december.
2. Binnen drie maanden na oprichting van de vereniging zal 

het bestuur een door de penningmeester opgestelde be-
groting vaststellen. Van iedere wijziging in de begroting of 
andere ontwikkeling die voor de beoordeling van de financi-
ele situatie van de vereniging van belang kan zijn, doet de 
penningmeester  onverwijld mededeling  aan het bestuur.

3. De penningmeester legt uiterlijk in de maand mei aan het 
bestuur rekening en verantwoording af van het door hem in 
het voorafgaande boekjaar gevoerde beheer, onder overleg-
ging van een balans en een staat van baten en lasten van 
de vereniging met een toelichting, hierna te noemen de jaar-
rekening.

4. Vaststelling van de jaarrekening  door het bestuur strekt de 
penningmeester tot decharge voor het door hem gevoerde 
beheer. 

5. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een door het 
bestuur aan te benoemen kascommissie. De leden van de 
kascommissie mogen geen bestuurslid van de vereniging 
zijn. 

Winters beeld, voor de 
sanering
Foto Martin van den Berg
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Artikel 10   statutenwijziging, ontbinding
1. Besluiten tot wijziging van de statuten of ontbinding der ver-

eniging worden door het bestuur genomen in een speciaal 
daartoe bijeengeroepen vergadering, waarin alle bestuurs-
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het besluit wordt 
genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde 
gedeelte van het aantal uitgebrachte stemmen.

2. Zijn in die vergadering niet alle bestuursleden aanwezig 
of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering 
bijeengeroepen, die wordt gehouden niet eerder dan twee 
weken en niet later dan vier weken na de in het eerste lid 
bedoelde vergadering. In die vergadering wordt, ongeacht 
het dan ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde 
aantal bestuursleden, beslist over het voorstel tot wijziging 
of ontbinding met dezelfde meerderheid als bedoeld in lid 1. 
In deze tweede vergadering worden geen nieuwe voorstel-
len ter tafel gebracht.

3. Een bestuursbesluit tot statutenwijziging wordt op straffe van 
nietigheid vastgelegd bij notariële akte. Het bestuur legt de 
gewijzigde statuten neer ten kantore van het Openbaar Re-
gister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen 
het gebied waarin de vereniging haar zetel heeft. 

4. Een besluit tot ontbinding houdt in op welke wijze, in over-
eenstemming met het doel der vereniging als genoemd in 
artikel 2 van deze statuten, en aan wie de eigendommen 
van de vereniging overgedragen worden en een eventueel 
batig saldo wordt aangewend. Na ontbinding blijft de ver-
eniging voortbestaan zolang dat voor vereffening van haar 
zaken noodzakelijk is.

5. De vereffening geschiedt door het bestuur met in achtne-
ming van hetgeen de wet ter zake voorschrijft.   

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en beschei-
den van de ontbonden vereniging gedurende tien jaren 
berusten onder een door het bestuur aan te wijzen persoon.

Artikel 11
In alle gevallen waarin noch de wet noch deze statuten noch de 
reglementen  voorzien, beslist het bestuur.

Artikel 12  slotbepaling
De ondergetekenden verklaarden ten slotte dat het bestuur voor 
het eerst is samengesteld als volgt:

a. De heer M. van den Berg, voorzitter 
b. Mevrouw C. Hoek, secretaris
c. Mevrouw P. Vermeulen, penningmeester

Gedaan te Den Haag de 10de april 2013,

Was getekend,

M van den Berg, 
geb 23-6-1951, Rooseboomstraat 69, Den Haag,

C. Hoek, Carel Reinierskade 141, Den Haag
P. Vermeulen Delfgauw
H van Helden  Roggekamp187 , Den Haag
J. Dom Altingstraat 11, Den Haag
A. van den Berg Rooseboomstraat 69, Den Haag

Uitzicht naar de molen vanuit de nieuwe plek
Foto: Martin van den Berg

Uitzicht naar de molen vanaf Het Groene Oordtje 
Foto: AdR
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Bijlage 2

Huishoudelijk reglement 
Vereniging Natuurtuinen de Groene Schenk

Natuurlijk tuinieren
De gebruikers tuinieren zodanig dat de natuur zich optimaal in de 
tuin kan ontwikkelen. Het streven is om de planten- en dierenwe-
reld met elkaar in harmonie te brengen. Vogels, egels, padden, 
hommels, bijen, lieveheersbeestjes en tal van andere insecten 
zijn nodig voor een gezonde tuin. In het natuurlijk tuinieren zijn 
plantenkeuze, tuininrichting en onderhoud er op gericht om zo-
veel mogelijk dieren en planten een plekje te geven om te leven, 
te schuilen, te nestelen, te foerageren en te overwinteren. Dit be-
tekent vooral variatie: droog/nat, schaduw/zon, open/beschutting 
etc. De planten zijn zoveel mogelijk inheemse flora. Deze leveren 
immers het voedsel (nectar, stuifmeel, bessen en zaden) voor de 
dieren die hier ook van nature voorkomen. Uitheemse planten zijn 
welkom, maar dan moeten ze wel een aanvullende natuurwaarde 
vervullen, bijvoorbeeld aantrekkelijk zijn voor vlinders en bijen.

Bomen
Gezien het kleine oppervlak van de tuinen zijn echt grote bomen 
niet zo handig. In ieder geval moeten ze als ze dat aankunnen 
(wilgen, berken) “kort” gehouden geworden. 

Oever
De Schenkoever is een bijzonder bestanddeel van het tuincom-
plex. Die wordt zo natuurlijk mogelijk gehouden in zoverre dat 
verenigbaar is met de waterafvoerfunctie. Dat betekent glooiende 
oevers waarlangs dieren makkelijk in en uit het water kunnen.

Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen
Natuurlijk tuinieren en het gebruik van chemische bestrijdingsmid-
delen gaan niet samen. Die verstoren het natuurlijk systeem. De 
aandacht ligt op het voorkomen van ziekten en plagen door teelt-
maatregelen en plantenkeuze. Als er al bestreden moet worden, 
dan kan dat met biologische middelen. Als er bemest moet wor-
den, dan gaat de voorkeur uit naar organische mest of compost.

Voorzieningen voor dieren
Bij natuurlijk tuinieren hoort ook dat voorzieningen getroffen wor-
den voor de dieren in de tuin. Daarbij wordt gedoeld op kleinscha-
lige ingrepen zoals vogelnestkastjes, een takkenril voor bepaalde 
vogels, insecten en kleine zoogdieren, kleine en wat grotere 
poelen. Een losse stapel stenen is geschikt als schuilplaats voor 
amfibieën, en kleine bundeltjes vlier of dood hout voor wilde bijen 
(bijenhotel). 

Cultuuruitingen
De tuinen hebben door hun bestaan al een educatieve functie. De 
kunstzinnige evenementen trekken publiek dat zich thuis voelt in 
deze omgeving en zich daaraan aanpast.

Opstallen, paden & overige constructies
Huisjes en schuurtjes dienen aangepast te zijn aan de omge-
ving – bescheiden van afmeting en materiaalgebruik. Centraal 
gebruikte voorzieningen kunnen uiteraard wat groter uitvallen. Bij 
paden dient spaarzaam van – doorlatende – verharding gebruik 
te worden gemaakt, mogelijk met uitzondering van een enkel 
rolstoelpad.

Kansen geven aan bijzondere 
flora en fauna,
Foto: Martin van den Berg
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Gedrag
Rust is vanzelfsprekend in een natuurtuin. Gemotoriseerde appa-
ratuur en versterkte muziek worden niet gehoord. Dit moet nu ook 
weer niet doorslaan: enige tolerantie voor vrolijke omtmoetingen 
mag ook wel verwacht worden. 

Toegankelijkheid
Er zijn delen die voor het publiek toegankelijk zijn (zij het gelimi-
teerd in de tijd) en delen die meer een privé karakter hebben zon-
der dat nu al teveel te benadrukken door hoge hekken of schuttin-
gen. In principe wordt gewerkt met natuurlijke afschermingen. 

Kansen geven aan exotische 
flora en fauna,
Foto: Martin van den Berg
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Bijlage 3.  

Schetsontwerp mogelijke inrichting

Het ontwerp van de tuinen is erop gericht dat het complex 
een zo groot mogelijke eenheid vormt. Daardoor zullen erf-
afscheidingen beperkt blijven tot natuurlijke opstanden en 
zal er een mogelijkheid worden gecreeerd om een doorlo-
pende route door drie van de tuinen te maken. De achterste 
tuin krijgt een meer prive-karakter, maar voegt zich qua be-
planting wel in het concept van de natuurlijke tuinen. Ook de 
verdeling van de poelen en de inrichting van de natuurlijke 
oever zal een doorlopend karakter aan het complex geven.
De ontsluiting van het complex kan vanaf twee kanten 
gebeuren. Bij het IJsclubpad zal een hek de mogelijkheid 
bieden om het terrein af te sluiten voor publiek. Aan de 
zuidgrens, ligt het terrein tegen het buurcomplex ATV- Lool-
aan. Met deze vereniging zal in overleg een overpadfunctie 
worden afgesproken.
Het huisje van de entreetuin zal de functie van informatie-
centrum en verenigingsgebouw krijgen.

Schetsontwerp van mogelijke indeling


