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Agenda

• Introductie
• Proces
• Pauze
• Beantwoorden  vragen
• Slotwoord - samenvatting

Informatieavond
02 september 2019



Informatieavond
02 september 2019

Introductie

• Waelbos oorspronkelijke plan ONW
• Conclusies bodemonderzoek bevoegd gezag (ODH)
• Analyse ONW
• Bedachte scenario’s ONW
• Toelichting werkwijze
• Toelichting beplantingsmethode Ruyten



Behoud/ veilig toegankelijk maken huidige bosschage
• Groene bosschage bijwerken tot wandelgebied
• Schelpenpad er doorheen
• Natuurspeelmogelijkheden
• E.e.a. conform eisen gemeentelijk beleid

Oorspronkelijke plan ONW
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Citaten uit de beoordeling door 
de Omgevingsdienst Haaglanden



Conclusies bodemonderzoek 
bevoegd gezag 
(Omgevingsdienst 
Haaglanden)

Bodemonderzoek
• Bestaande afdeklaag is beschadigd 

c.q. verdwenen c.q. niet dik genoeg 
en moet hersteld worden

Behoud bomen niet mogelijk
• Bij herstellen afdeklaag kunnen 

bomen niet gespaard blijven anders 
gaan of de bomen dood of wordt 
de afdeklaag niet dik genoeg
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Analyse ONW
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1. Forse tegenvaller voor omwonenden en ONW
2. Mobiele verontreiniging -> afdekken kan, weghalen hoeft niet
3. ODH eist wel volledig herstel afdeklaag; dat moet integraal omdat 

er te veel punten zijn waar laag hersteld moet worden
4. Na herstel geen gezondheidsrisico’s
5. Huidige bomen overleven  herstel afdeklaag niet
6. ONW streeft naar oplossing waarbij locatie snel weer groen is



1. Afgraven grond tussen de 
bomen en nieuwe afdeklaag 

er tussen storten.

TECHNISCH NIET MOGELIJK

2. Afsluiten locatie met een 
hek er omheen.

NIET MOGELIJK; BRUIKBAAR 
TOEGANKELIJK GROEN IS 
NOODZAKELIJK EN ODH 

GAAT HIER OOK NIET MEE 
AKKOORD  IVM VEILIGHEID

3. Alle bomen weg en 
opnieuw inrichten + gebruik 

snel natuurlijk herstel.

4. Meeste bomen weg, maar 
enkele bomen langs de rand 
laten staan waar mogelijk 
geen verontreiniging ligt en 
opnieuw inrichten + gebruik 
snel natuurlijk herstel.

Bedachte scenario’s ONW
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Toelichting werkwijze
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1. Toegankelijk maken rand bosschage voor nader onderzoek
2. Onderzoek naar bomen aan de rand van het bos
3. Workshops met omwonenden op basis van uitkomsten 

onderzoek met gebruik van  beplantingsmethode Ruyten en voor 
inrichting recreëren en spelen

4. Kap plan, afdeklaag bestek en inrichtingsplan opstellen voor het 
terrein

5. Terugkoppeling via 2e informatieavond aan omwonenden
6. Voorbereiding en uitvoering
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Ruyten methode

• Toelichting methode: Dr. Ing. F. Ruyten
• Toelichting praktijk: Dhr. M. Grasveld























Introductie 
dhr. M. 

Grasveld



DE IBR
DE TOOL  VOOR EFF IC IËNTE  OMVORMING EN BEHEER

INTEGRALE  BEPL ANT INGSMETHODE RUY TEN



Waarom is 
IBR 

interessant?





Werkwijze 
& 

toelichting 
workshop(s)

































Hoe verder ?

Informatieavond
• 02 september 

2019

Participatie
• Workshop(s)

Informatieavond 
terugkoppeling
• Datum nog te 

bepalen

Uitvoering
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Pauze

• Stel schriftelijk uw vragen
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Vraag & antwoord

• Beantwoording vragen
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