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Den Haag, < datum> 

 

Betreft: beschikking rooien populieren aan de <locatie>  

 

 

Geachte college, 

 

Hierbij maak ik bezwaar tegen de omgevingsvergunning om <aantal> populieren te rooien, staande 
in de openbare ruimte aan de <locatie> in Den Haag (uw kenmerk <kenmerk van de beschikking>). 
Het betreft de volgende boomnummers: <nummers> . 
 
De overwegingen om de vergunning aan te vragen zijn gebaseerd op het rapport van de 

Bomenwacht Nederland, 2014: Kwaliteitsbeoordeling populieren Gemeente Den Haag.  

Volgens de beschikking zouden de waarden van de bomen niet opwegen tegen de veiligheidsrisico’s.  

 

De Bomenstichting Den Haag heeft een second opinion laten uitvoeren door Mevrouw van 

Amerongen (Groendirectie.holland; hierna GH). Zij is een beëdigd boomtaxateur en European Tree 

Technician ETT.  

 

Uit haar rapport “Kwaliteitsbeoordeling populieren Den Haag” (8 december 2015) blijkt dat de 

methode, die de Bomenwacht hanteert discutabel is en een schijnzekerheid geeft. Bij de beoordeling 

van de bomen is de conditie van de populieren steevast te laag ingeschat evenals de veiligheid omdat 

de situatie na het wegwerken van achterstallig onderhoud niet is uitgevoerd. Ook de beheerbaarheid 

wordt over het algemeen te laag aangegeven, waarbij bovendien niet duidelijk is of het kostenaspect 

of de fysieke toestand van de boom is bedoeld.  

Het rapport van GH beveelt aan de conditie bij te stellen, de veiligheid te relateren aan de toestand 

nadat achterstallig onderhoud is uitgevoerd en de beheerbaarheid beter en duidelijker te 

onderbouwen. 

Een van de conclusies luidt dat de geschatte levensduur van oudere populieren bij een gedegen 

snoeibeleid en jaarlijkse controle over het algemeen 10-20  jaar is, zodat de vervaging/fasering in alle 

rust uitgevoerd kan worden. 

 

Ik onderschrijf de aanbeveling om een vervangingsplan op te stellen waarbij vervanging van 

populieren zoveel mogelijk gelijkmatig te faseren over 10 tot 20 jaar, zowel door de stad heen als 

binnen een straat.  

  

< eventueel andere argumenten>  

 

Op grond van deze argumenten verzoek ik u de vergunning na heroverweging in te trekken en 

eventueel te vervangen door een vergunning die blijkens de motivering past in een vervangingsplan 

met gelijkmatige fasering als bovenbedoeld. Met veroordeling van verweerders in de kosten voor dit 

bezwaar. 



 

 

Hoogachtend, 

<uw naam en adres> 


