Adviesraad Monumentale Bomen
Jaarverslag over 2015

Algemeen
De Adviesraad Monumentale Bomen (hierna de Adviesraad) is officieel ingesteld bij het
vaststellen van de Bomenverordening 1995 door de gemeenteraad van Den Haag.
Tegelijkertijd is de Werkgroep Monumentale Bomen (hierna de Werkgroep) ingesteld met
daarin de leden van de Adviesraad en vertegenwoordigers van de Dienst Stadsbeheer en
de Dienst Stedelijke Ontwikkeling.
De Adviesraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Bomenstichting, de
Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ‘s-Gravenhage en omstreken (AVN)
en een onafhankelijke boomdeskundige.
In het verslagjaar bestond de Adviesraad uit de volgende personen:
Mevrouw C.M. Visser – voorzitter, namens de Bomenstichting
De heer J.S.H. Gieskes – algemeen lid, namens de AVN
De heer K. Pors – algemeen lid, onafhankelijk boomdeskundige
De heer B. Steenks – algemeen lid, namens de AVN
De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen en werkt onbezoldigd.
Monumentale bomen
Monumentale bomen spreken – juist vanwege hun ouderdom, vorm en omvang – zeer
tot de verbeelding van mensen. Zij vertellen de geschiedenis van de plaats waar ze staan
of de achtergronden waarom deze bomen destijds zijn geplant. Monumentale bomen zijn
bovendien van belang vanwege hun ecologische en cultuurhistorische betekenis en hun
waarden voor recreatie en educatie. Samengevat, monumentale bomen geven een
waardevolle meerwaarde aan de stad.
De aanwijzing, de bescherming en de instandhouding van monumentale bomen is
vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening van Den Haag (APV).
Den Haag streeft naar duurzaamheid in beheer en onderhoud, zoals betere
groeiplaatsomstandigheden, opdat bomen ook in de toekomst de kans zullen krijgen om
tot oude en monumentale bomen uit te kunnen groeien.
Monumentale bomen verdienen een zeer hoge bescherming. 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 (Nota Haagse Bomen
– kiezen voor kwaliteit en diversiteit, vastgesteld in 2008).
Reguliere werkzaamheden van de Adviesraad
De Adviesraad is in 2015 vier maal bijeen gekomen om de lopende zaken te bespreken
en de agenda ten behoeve van de bespreking met de Werkgroep voor te bereiden.
De Werkgroep is in 2015 eveneens vier maal bijeen geweest.
Werkbezoek
Om kennis en ervaringen over monumentale bomen uit te wisselen brengt de
Adviesraad, tezamen met de overige leden van de Werkgroep, jaarlijks een werkbezoek
aan andere gemeenten.
Adviezen
De Adviesraad heeft in 2015, op verzoek van de Dienst Stadsbeheer, 14 adviezen
opgesteld (tabel 1). Daarnaast heeft de Adviesraad zelf aanleiding gevonden om één
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ongevraagde advies uit te brengen (tabel 2). Onderstaande tabellen geven een overzicht
van alle uitgebrachte adviezen van 2015.
De adviezen zijn opgesteld in overleg met de overige leden van de Werkgroep en de
verantwoordelijk groenbeheerder van het betreffende stadsdeel.

Tabel 1. Gevraagde adviezen in 2015
Nr

Boom/bomen

Locatie

Advies / reden

1

1 Els (Alnus
spaethii 'Spaeth',
O2402)

Andries
Bickerweg,
talud t.o. nr 6

2

1 witte
paardenkastanje
(Aesculus
hippocastanum,
P410) en 2
dubbelbloemige
paardenkastanjes
(Aesculus
hippocastanum
'Baumannii', O401,
15 en 16)
1 witte
paardenkastanje
(Aesculus
hippocastanum,
P2715)

Badhuisweg
177 hoek
Wagenaarweg

Advies: rooien en locatie herplanten
met een els stamomtrek 20/25 cm.
Toepassen schimmeldominante
compost
Reden: slechte vitaliteit, bast aan de
stamvoet voor 40% afgestorven
door schimmelaantasting.
Advies: verplaatsen van inrit en
parkeerplaats (per mail).
Reden: de aanvraag van een
inritvergunning aan de
Wagenaarweg.

4

1 linde (Tilia x
europaea, O53351)

Lange
Vijverberg

5

1 linde (Tilia x
europaea, O53370)

Lange
Vijverberg

6

1 witte
paardenkastanje
(Aesculus
hippocastanum,
P701)

Hofzichtlaan

7

1 bruine beuk
(Fagus sylvatica
'Atropunicea',
P504)

Celebesstraat
98

3

Van
Maudricstraat
10

Advies: om risico's te voorkomen
kroon van de kastanje 3-6 m
innemen voor het broedseizoen.
Reden: voortschrijdende aantasting
door honingzwam en
kastanjebloedingsziekte.
Advies: met spoed rooien vanwege
risico voor de veiligheid, herplant
met zelfde soort, 30/35cm
Reden: ernstige aantasting
honingzwam
Advies: geen bezwaar tegen
ontheffing om te rooien. Herplant na
uitvoering herinrichting. Reden:
holte stamvoet, restwanddikte net
voldoende. Door
graafwerkzaamheden i.v.m.
randstadrail kans op risico voor de
veiligheid
Advies: rooien en vervangen met
dezelfde soort 30/35 cm.
Reden: aangetast door
kastanjebloedingsziekte, scheuren in
bast, holte stamvoet van 65 cm,
risico takbreuk
Advies: uitlichten van arm boven
dakkapel buren. Niet snoeien i.v.m.
gevoeligheid voor zonlicht van deze
boomsoort
Reden: aanvraag snoeivergunning
i.v.m. schaduwoverlast.

Datum
advies
03-01-15

Ontheffing
RIS
280502

27-01-15

Afgehandeld
via stadsdeel
Scheveningen,
dossiernr.
201411085

17-02-15

RIS 281264

10-04-15

10-04-15

24-08-15

-

13-06-15

Bevestiging
intrekken
vergunning.20
1507683/572
5999
DSB.2015/49
7

2

8

1 dubbelbloemige
paardenkastanje
(Aesculus
hippocastanum
'Baumannii',
O529S)

Nassaulaan t.o.
Nummer 11

9

1 witte
paardenkastanje
(Aesculus
hippocastanum,
P3503-3)

Sophialaan 12

10

5 witte
paardenkastanjes
(Aesculus
hippocastanum,
P2309F, P2309A,
P2311E, P2315D,
P2309B)
1 iep (Ulmus x
hollandica
'Belgica', O520)

Begraafplaats
Oud Eik en
Duinen

12

1 rode
paardenkastanje
(Aesculus x
carnea, O533-24)

Lange
Vijverberg

13

9 linden (Tilia x
europaea, O53370, 79, 80, 93, 94,
100, 101, 102,
118)

Lange
Vijverberg

11

Javabosje

Advies: korte termijn rooien.
Herplant met dezelfde soort, maat
30/35.
Reden: Inrotting oude snoeiwonden,
restwanddikte onvoldoende i.v.m.
veiligheid, Takaanhechting sterk
verminderd,
Advies: op korte termijn rooien.
Herplant met zelfde soort, maat
30/35.
Reden: aantasting door
kastanjebloedingsziekte en
dikrandtonderzwam. Overlangse
scheur op zware arm boven gebouw.
Risico op takbreuk en schade.
Advies: bomen rooien en locaties
herplanten met dezelfde soort in de
maat 30/35 cm
Reden: 4 bomen zijn (bijna) dood.
Grote aantallen zwammen aan de
stamvoet. Eén boom was al
verwijderd maar nog niet herplant.
Advies: op korte termijn rooien,
vervangen met Ulmus ‘New Horizon’,
35/40cm
Reden: aantasting door zwammen
waarbij risico van stambreuk op 6m
hoogte en bij de stamvoet.
Advies: op korte termijn rooien,
vervangen door winterlinde (Tilia
cordata).
Reden: ernstige aantasting door
kastanje bloedingsziekte en
zwamaantastingen, slechte conditie,
risico voor veiligheid.
Advies:
1) linden 79, 80, 100:
constante begeleiding c.q.
toezicht door gekwalificeerde
deskundige
2) linde 70: rooien. Herplant
met zelfde soort maat 30/35
cm
3) linde 93 met spoed rooien.
Herplant met zelfde soort,
maat 30/35 cm
4) linden 94, 101, 102, 118
verplanten na zorgvuldige
voorbereiding.
Reden:
1) Aanleg randstadrail. Grote
omzichtigheid nodig bij
werkzaamheden
2) restwanddikte net voldoende
maar reële kans op
beschadigingen van wortels
bij werkzaamheden
3) rondom ernstige
rottingsverschijnselen door
bundelzwam. Stam vertoont
verticale scheuren
4) voldoende conditie voor
verplanten

18-06-15

-

18-06-15

DSB2015.245

30-10-15

RIS290262

30-10-15

-

23-11-15

-

14-12-15

RIS290263

3

Tabel 2. Ongevraagde adviezen in 2015
nr.

Boom/bomen

Locatie

Advies / reden

14

Treurbeuk (Fagus
sylvatica 'Pendula',
P703)

Zandvlietcolleg
e
Bezuidenhoutse
weg 40

Advies: onbeschermde bast inpakken
met jute.
Reden: op de nieuwe standplaats
ontvangt de beuk meer zon op de bast.
Kans op aantasting door zonnebrand.

Datum
advies
24-08-15

Reactie
-

Toelichting op de adviezen
Kastanjes
Net als de vorige jaren zijn veel adviezen gegeven om monumentale kastanjebomen te
rooien. De kastanjebomen zijn gevoelig voor de kastanjebloedingsziekte. De bomen
kunnen door aantastingen verzwakt raken, waarbij ook andere ziekteverwekkers kunnen
toeslaan, zoals zwammen. Tegen de kastanjebloedingsziekte is helaas (nog) geen
remedie gevonden.
Daarnaast hebben kastanjes in de Haagse regio nog wel last van knopvraat door
halsbandparkieten, maar deze is ten opzichte van voorgaande jaren duidelijk minder
geworden ten gevolge van een afname van de populatie van de halsbandparkiet binnen
Den Haag. De vogels richten zich ook op andere bomen, zoals iepen.
Aanbevelingen
De Adviesraad adviseert om de monumentale bomen meer onder de aandacht te brengen
van bewoners van onze stad.
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