
Postadres: Talinglaan 19, 2566 VN Den Haag 
Telefoon: 070-356.20.31.  Email: info@bomenstichtingdenhaag.nl   
Website: www.bomenstichtingdenhaag.nl   Facebook: https://www.facebook.com/bomenstichtingdenhaag/  
K.v.K.-nummer 63212404   Bank: IBAN NL29 INGB 0007 3521 95  ANBI-status  

 
 
Beleidsplan Bomenstichting Den Haag (BDH) 

 

 

 

 

Hoofdlijnen 

 

In 2018 wil het bestuur met name bijdragen leveren aan vergroening van de stad, in het 

verlengde van het klimaatpact van een groot aantal Haagse gemeenteraadsfracties. Bij de 

uitwerking van het Haagse omgevingsbeleid, waarbij het stadsbestuur vooralsnog ervan 

uitgaat dat een grote groei van het inwonertal mogelijk moet worden gemaakt, moet 

boombescherming veel aandacht krijgen. Er dreigt immers op vele plaatsen groen te worden 

vervangen door ‘rood’, lees bebouwing en verharding van het bodemoppervlak. Wij kunnen 

hierbij inspelen op de discussie die aan het ontstaan is over gemeentelijke stappen voor de 

groei van het inwonertal met tienduizenden instromers. 

 

1. Uiterwerking wensen voor de komende Raadsperiode 

 

BDH speelt in op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Daartoe is eind 2017 

Haage bomen voor kwaliteit van leven gepubliceerd, met aanbevelingen voor 

vergroening en boombescherming (zie elders op deze website). Wij trachten die zo veel 

mogelijk doorwerking te geven binnen de politieke partijen en uiteindelijk in het 

beleidsprogramma van het nieuwe college van B&W. Er moet worden voorzien in snelle 

en doordachte concretisering van boomplant op de volgende aspecten: 

- ecosysteemdiensten van bomen; 

- locaties (mede in verband met bestaande kabels en leidingen); 

- boomsoorten; 

- onderhoudsinspanning; 

- financiën. 

Ook wil BDH bijdragen aan de Actie Steenbreek. 

 

2. Tabel met scores over stemmingen 

 

Met name zal de tabel op de website met scores over het stemgedrag van de diverse 

raadsfracties over groenrelevante onderwerpen steeds worden geactualiseerd. Dit kan 

begin 2018 bijdragen aan een sterkere positie van partijen met oog voor groen in de 

verkiezingsuitslag. BDH overweegt de tabel ook na de verkiezingen elke keer te 

actualiseren. 

 

3. Informatie via het web en facebook 

 

BDH blijft in 2018 ook meer in het algemeen regelmatig bijdragen leveren aan de 

informatieverschaffing aan de inwoners van Den Haag over bomen en boombeleid. 

Waar nodig wordt de website uitgebouwd. 

De BDH opereert steeds meer op Facebook, vooral met nieuws en commentaren. De 

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

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

bomen, ziektes en aantastingen, maar ook over rechtsmiddelen die de inwoners kunnen 

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

opgenomen worden met de Bomenstichting voor het stellen van vragen of verzoeken 
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om advies.  

 

4. Acties voor boombehoud 

Bestaande acties voor boombescherming waarbij BDH betrokken is, met name over 

uitbreiding van Madurodam, vervanging tramspoor Scheveningseweg en de 

herprofilering van de Koekamp, lopen door in 2018. 

 

5. Versterking van de organisatie 

 

De organisatie wordt versterkt door de werving en inzet van actieve vrijwilligers en 

donateurs. Ook hierbij spelen Facebookpagina en de website een grote rol. Er zijn 

laagdrempelige faciliteiten geplaatst om toe te treden als vrijwilliger of donateur.  
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