
 
 

 

Den Haag 9 april 2017 

 

 

Beleidsplan Bomenstichting Den Haag  

 

 

Ons doel 

 

De Bomenstichting Den Haag is in april 2015 opgericht. Ons doel is het bevorderen van 

de zorg en aandacht voor en het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de 

groene leefomgeving en de karakteristieke groene structuren in de gemeente Den Haag. 

Dit is met name gericht op bomen. 

 

Inhoudelijk beleid 

 

In 2017 wil het bestuur met name bijdragen leveren aan duurzaam boombeheer door 

gemeentebestuur en particulieren in Den Haag. 

 

1. Informatieverschaffing 

 

De website van de stichting (www.bomenstichtingdenhaag.nl) geeft uitgebreide 

informatie over bomen zoals de waarden van bomen, bedreigingen van bomen, 

ziektes en aantastingen. Tevens is er informatie over rechtsmiddelen die de 

burger kan inzetten tegen kapvergunningen (bezwaar, beroep). Ook kan er via de 

website contact opgenomen worden met de Bomenstichting voor het stellen van 

vragen of verzoeken om advies.  

 

Natuurlijk biedt de website ook info over de stichting in het algemeen en recente 

gebeurtenissen met betrekking tot bomen in Den Haag in het bijzonder. 

 

2. Instandhouding van de  Scheveningse Bosjes en Parken 

 

Daarbij gaat het in de eerste plaats om het vragen van aandacht voor aanpassing 

van de uitbreidingsplannen van Madurodam, opdat die uiteindelijk zodanig vorm 

krijgen dat de Scheveningse Bosjes een nieuwe aanslag zal worden bespaard. In 

de tweede plaats willen wij bevorderen dat een zo boomvriendelijk mogelijke 

variant zal worden toegepast bij de vernieuwing van de trambaan langs de 

Scheveningseweg.  

Meer in het algemeen volgen wij het verdere planvoorbereidingsproces over de 

toekomst van de Scheveningse Bosjes en parken nauwlettend. Vooralsnog is nu 

de door het gemeentebestuur ingestelde Denktank hiermee bezig. 

 

3. Gemeentelijk vervangingsplan populieren en wellicht wilgen 

 

Wij blijven nastreven dat de kap van populieren zo veel mogelijk wordt gefaseerd, 

met een deskundige onderbouwing. In dit kader loopt nog een hoger beroep tegen 

kapvergunningen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Deze procedure blijft van belang - al zijn inmiddels vele populieren al gesneuveld 

http://www.bomenstichtingdenhaag.nl/


- met het oog op ongewenste uitstraling van de tot nog toe gekozen aanpak en 

onderbouwingssystematiek naar andere gemeenten. Bovendien doen wij dit mede 

met het oog op een volgende operatie betreffende de gemeentelijke wilgen.  

 

Versterking van de organisatie 

 

De organisatie wordt versterkt door de inzet van actieve vrijwilligers en donateurs. Ook 

hierbij speelt de website een grote rol. Er worden laagdrempelige faciliteiten geplaatst 

om toe te treden als vrijwilliger of donateur.  


