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Bomenstichting - landelijk

Opgericht in 1970 - Utrecht
Kantoor met professionele organisatie

    en contactpersonen

Vanaf 2012 - Amsterdam
Vrijwilligers en contactpersonen
Lokale en regionale zelfstandige groepen



• Opgericht 29 april 2015
• Bestuur
• Statuten - Kvk
• Website: 

www.bomenstichtingdenhaag.nl
• Facebook: Bomenstichting Den Haag
• ANBI – status
• Donaties en crowdfunding

 

  Bomenstichting Den Haag

http://www.bomenstichtingdenhaag.nl/


   Doel: 
• bevorderen van zorg en aandacht voor 

bomen
• belangstelling wekken voor bomen bij 

het publiek
• zorgen dat gemeenten en andere 

boombeheerders verstandig met bomen 
omgaan

• voorlichting geven
• zo nodig bezwaar maken

 

  Bomenstichting Den Haag



    Adviseren – meedenken en overleg
• Bewoners.
• Meedenken met visies en beleidsplannen: 

Agenda Haagse Groen, bestemmingsplannen
• Fracties van de gemeenteraad – inspreken 

commissievergaderingen en gemeenteraad
• Deelnemen klankbordgroepen: Madurodam, 

Scheveningseweg, Stadslabs
    Ingezonden stukken media
    Bezwaar en beroep 

 

 Wat doen wij?



• Denken aan alternatieve mogelijkheden
• Dubbele doelstelling
• Netwerken: samenwerking met andere 

partijen: ieder met eigen kennis en 
ervaring  samen staan we sterk

 

  Strategieën



Vijf voor Twaalf (Jaap Postma)
Stichting SOS Den Haag
Stichting Duinbehoud
Laat mij staan 
Bewonersorganisaties (LvM, TV-kade)
Behoud Scheveningse Bosjes
AVN

 

    Netwerk



Onmisbare schakel voor het leven op aarde,
dus ook voor de mens
Flora en fauna: beschutting, 
nestgelegenheid, voedsel, standplaats
Milieu: zuurstof, fijnstof, water, temperatuur
Recreatie: fietsen, wandelen
Inspiratiebron : ouderdom en omvang
Bomen zijn geen wegwerpproducten

 

    Waarden van bomen



Iepziekte
Kastanjebloedingsziekte
Halsbandparkiet
Vandalisme

Bouwplannen

 

    Zorgen



 

 Nachtegaallaan

 Dubbele rij iepen,
 gerooid vanwege
 iepziekte



 

    Iepenspintkever



 

    Kastanjebloedingsziekte



 



 

    Halsbandparkiet



 

    Halsbandparkiet



 

    Vandalisme



 

Scan van 
monumentale 
iep aan de Van 
Oldenbarnevelt-
laan



Natuurbeschermingswet – Natura2000
Boswet ?

APV – vergunning nodig om bomen te 
kappen
Stedelijke Groene Hoofdstructuur (SGH)

    Bescherming



• Den Haag is niet meer bevoegd om 
kapvergunningen te verlenen

• Slechts meldingsplicht aan Minister 
Melding wordt niet gepubliceerd

• Bezwaar en beroep zijn niet mogelijk
Dit geeft problemen bij plannen, zoals: 
• Scheveningse Bosjes (bredere wegen e.d.)
• Uitbreiding Madurodam
• Scheveningseweg –tramlijn 1 (?)
Gemeenteraad mag grenzen boswetgebieden wijzigen

Boswet – grote groengebieden 
in Den Haag



Tournooiveld

Ondergrondse parkeergarage 
Rijksbeschermd stadsgezicht 

– beeldkwaliteitsplan ontbreekt
Stedelijke Groene Hoofdstructuur
Ten koste van 5 beeldbepalende kastanjes 
(‘Baumannii’) en 3 linden. 

    Bouwplannen



 

Bouwplannen Tournooiveld



    Parkeerplaatsen – Ln v Meerdervoort

Bomen voor
parkeerplaatsen 
Belangrijk punt bij
de college-onder-
handelingen.

Bomen zijn behouden



Toussaintkade en Veenkade - Herstel 
kademuren

Beschermd stadsgezicht
Stedelijke Groene Hoofdstructuur 
(Toussaintkade)
Ten koste van 12 beeldbepalende kastanjes 
(Baumannii) en  19 linden. 

Alternatieven waren mogelijk

    Bouwplannen



    Bouwplannen TV-kade



    Bouwplannen TV-kade



In Den Haag 7.000 populieren
Aanvragen kapvergunningen: 104
Aantal populieren: 600 in 2016

Belangrijkste argument van de 
Bomenstichting Den Haag: 
Beoordelingsmethode door de Bomenwacht 
schiet te kort

    Populierenvervangingsplan - 1



Onze kritiek wordt onderschreven door:
Boomdeskundige: Veronica van Amerongen
Wageningen Universiteit 
Bomenstichting - landelijk
R. Janssen (VU Amsterdam

    Populierenvervangingsplan - 2



C x V x B = kwaliteitsgetal  vervangingstermijn
De scoringsmogelijkheden van de criteria zijn niet 
onderscheidend
De standplaats is niet meegewogen
De vermenigvuldiging is – gezien de methode -  
onjuist
De vervangingstermijnen zijn niet onderbouwd
Het is gezien de gehanteerde methodiek zeer goed 
mogelijk dat  er meer bomen voor vervanging zijn 
aangewezen dan noodzakelijk.

    Populierenvervangingsplan - 3



Heel veel fouten:
– Italiaanse populieren
– Abelen
– Onjuiste boomnummers
– Onjuiste straatnamen
– Gebrekkig ecologisch onderzoek
– Veilige standplaatsen
– Beuken komen in de zon te staan
enz.

    Populierenvervangingsplan - 4



Resultaten:
Raad van State (Vovo): er zijn kanttekeningen 
te plaatsen bij de systematiek maar de 
populieren mogen om.
Bodemprocedure volgt nog.

Wens: opleiding voor meer deskundigheid bij 
de gemeente, betere beoordeling is mogelijk

    Populierenvervangingsplan - 5



 

 Populier
 Westbroekpark



 

Resultaat van 
Populierenvervangingsplan



 

 Uitbreidingsplan Madurodam

 



 

 
Ten koste van 
een rustig 
stuk bos

Alternatieven 
zijn mogelijk



Vernieuwing tramspoor
Opdracht wethouder: tram moet blijven 
rijden met behoud van zoveel mogelijk 
bomen
Denktank moet kiezen uit een 5-tal 
varianten.
Gaat altijd ten koste van bomen (60-173)
Creatieve oplossingen zijn gewenst

Scheveningseweg – lijn 1 



In Den Haag staan ca 1300 
monumentale bomen
Criteria:
-  tenminste 50 jaar 
-  goede vitaliteit, goede conditie

    Monumentale Bomen -1



Daarnaast minimaal één van de volgende 
criteria:

- karakteristieke vorm (habitus).
- beeldbepalend en onvervangbaar
- verweven met de geschiedenis van de
  omgeving
- bijzondere groei- of snoeivorm
- bijzondere of zeldzame soort
- zeldzaam door omvang en/of hoogte
- natuurwetenschappelijk waardevol

    Monumentale Bomen - 2



Monumentale bomen verdienen een zeer
hoge bescherming
 -  Vellen bij aantoonbare noodzaak
 –  Eerst advies van de Adviesraad
    Monumentale Bomen
 –  Allerlei plannen in de directe omgeving van
    monumentale bomen dienen afgestemd te
    zijn en zo nodig aangepast te worden op het
    duurzaam voortbestaan van de monumentale
    bomen.

    Monumentale Bomen - 3



Op voordracht van de Adviesraad 
Monumentale Bomen

Vijf tranches: 1999 – 2014
Totaal ca 1300 Monumentale Bomen
•1000 openbaar terrein
•292 particulier terrein
•24 Ambassadeterreinen

    Lijst van monumentale bomen



Lange Voorhout:
332 mobo’s ensemble



Lange Vijverberg:
102 mobo’s, ensemble



Lange vijverberg - 
wortelbescherming



Lange Vijver- plaquette



Kastanje Koekamp



Koninginnegracht - kastanjes



Bosjes van Poot – Oude boskern 
met eeuwenoude eikenstoven



Bomen-
stichting 
Den Haag

VRAGEN??
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