Jaarverslag 2017

Hoofdlijnen
Dreigende bomenkap voor de geplande uitbreiding van Madurodam en voor de komende
vernieuwing van de trambaan langs de Scheveningseweg stonden centraal in 2017. In het eerste
geval gaat het om economische belangen, de vernieuwing van de trambaan dient de veiligheid. De
onderbouwing van de plannen laat echter te wensen over. Beide kwesties kwamen aan de orde in
de gemeenteraad, met ongunstige afloop. Tegenslag was er ook met het verlies in het hoger
beroep van Bomenstichting Den Haag (BDH) over het gemeentelijke vervangingsplan voor
populieren in de openbare ruimte. De grootschalige kap gaat verder.
Voor het behoud van de Scheveningse Bosjes was er gelukkig ook goed nieuws. Als indirect
product van het verzet van velen, waaronder BDH, in 2016 tegen ombouw tot een ‘internationaal
park’ kwam er een welkom rapport van een denktank van deskundigen en betrokken Haagse
burgers. Dit bevat een romantische, natuurvriendelijke, visie voor het beheer van de Bosjes. Het
biedt gelukkig geen aanknopingspunt voor een herleving van het idee internationaal park.
De BDH-website is verder uitgebouwd. De stemmingen van de raadsfracties over ‘groenrelevante’
onderwerpen worden inmiddels op de website van BDH in tabelvorm duidelijk aan het publiek
gepresenteerd. Dit is van belang met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.
Ten behoeve van de verkiezingen heeft de BDH een reeks aanbevelingen opgesteld (Haagse
bomen voor kwaliteit van leven), die zijn rondgestuurd aan alle fracties van de gemeenteraad en
gepubliceerd op de website.
Uitbreiding Madurodam
In januari werd door Burgenmeester en Wethouders een planuitwerkingskader (PUK) voor
uitbreiding van Madurodam ter goedkeuring naar de gemeenteraad gezonden. De Bomenstichting
Den Haag had hiertegen ernstig bezwaar, nu de uitbreiding ten koste gaat van 0,7 ha bos
(uiteindelijk teruggebracht tot 0,6 ha). Het plangebied heeft tot nog toe ecologische waarde door
het betrekkelijk rustige en ongerepte karakter. Er staan oude stoven (meerstammige bomen,
ontstaan door gebruik als hakhout of door overstuiving) dicht bij de huidige gebiedsgrens, die in
het kader van de geplande uitbreiding niet behouden zullen blijven. Deze stoven zijn kwalitatieve
‘pareltjes’ van natuur- en cultuurhistorische aard. Er staan ook zeer vitale beuken met
stamomtrekken van ca. 2.40 m, die gemakkelijk nog 200 jaar zouden kunnen leven.
Verzet tegen de plannen
BDH heeft er herhaaldelijk op gewezen dat met de annexatie van het bosperceel niet wordt
voldaan aan twee van de vier vooraf door de wethouders vastgestelde randvoorwaarden voldaan,
te weten: het groen in de omgeving moet groen blijven en er in kwaliteit niet op achteruit gaan.
Daarnaast lijken de in het PUK opgenomen compensaties onvoldoende, zij voldoen niet aan de
geldende wettelijke of beleidsmatige criteria.
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Er is door verschillende groepen en organisaties samengewerkt bij het streven om de uitbreiding
van Madurodam te voorkomen. Ook BDH leverde hierbij inbreng. De coördinatie lag bij het
Facebookplatform Behoud de Scheveningse bosjes, dat ook een hoofdrol vervulde bij de
demonstratie die op 27 juni plaatsvond voor de ingang van de miniatuurstad.
Gemeenteraad stemt in
Tot onze grote teleurstelling besloot de raad begin juli dat Madurodam mag uitbreiden ten koste
van 0,6 ha van de Scheveningse Bosjes. De economische onderbouwing van het voorstel en de
voorgestelde compensatiemaatregelen werden in de Haagse gemeenteraad niet echt bestreden.
De bovengenoemde bezwaren blijven van belang voor het vervolgtraject, omdat de uitbreiding van
Madurodam nog nader onderbouwd en geconcretiseerd moet worden in een bestemmingsplanwijziging, waarbij een provinciale ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming nodig is.
Rapport denktank over de Bosjes
Naar aanleiding van het verzet n 2016 tegen de door wethouder Revis voorgestane ombouw van
de Bosjes tot een ‘Internationaal Park’ was uiteindelijk de Denktank Scheveningse Bosjes
ingesteld door het gemeentebestuur om voort te bouwen op de oogst van eerdere ‘stadlabs’ per
stadsdeel. Als we de ‘principes’ van het inmiddels in september uitgebrachte rapport van de
Denktank (‘Breng romantiek terug’) goed lezen, kan de uitbreiding van Madurodam daaraan niet
voldoen.
Het gepubliceerde rapport komt op belangrijke punten overeen met de inhoud van de brochure
‘WATDANWEL’, die opgesteld door de groepen en organisaties – waaronder BDH - die zich
hadden verzet tegen het idee van een internationaal park. Het denktankrapport gaat over
conserveren, opknappen en beter intern verbinden van de Bosjes c.a. Het pleit onder andere voor
een parkachtige overkluizing van de Teldersweg. Het rapport is in de gemeentepolitiek goed
onthaald en B&W bezien op grond van een aangenomen motie of die overkluizing haalbaar is..
Scheveningseweg
De Commissie Leefomgeving van de gemeenteraad besprak in februari en oktober de
spoorvervanging langs de Scheveningseweg. BDH heeft beide keren ingesproken. De Commissie
was door de wethouder onvolledig en onjuist geïnformeerd over de varianten voor de nieuwe
trambaan die een door hem daartoe ingestelde Denktank had opgesteld. Hierdoor was een goed
afgewogen keuze onmogelijk en dreigt Den Haag voorgoed haar iconische beeld - een groene
tunnel van bomen - te verliezen.
De wethouder heeft de minderheidsvariant, die het kleinste aantal bomen kost (stalen paal naast
poer), buiten de standpuntenbrief van het College gehouden. BDH steunde deze variant. De
wethouder heeft wel een eigen variant in de brief opgenomen, te weten ‘omvangrijke betonnen
paal naast poer’, en gezegd dat dit de door de minderheid van de Denktank geadviseerde variant
is. Dit laatste is onjuist. Het college koos de meerderheidsvariant, te weten een
funderingsconstructie, met een betonnen bak die in vergelijking tot de huidige poerenconstructie 1
meter opschuift richting het bos en daardoor de meeste bomen aan die zijde kost.
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Ook door de nieuwe constructie aan de wegzijde verdwijnen veel bomen, vooral zieke maar lang
niet altijd ernstig zieke kastanjes. Daarnaast is de door de wethouder toegezegde
kostenberekening voor beide varianten niet geleverd.
Hoger beroep populierenkap ongegrond verklaard
De Afdeling Bestuursrechtspraak van Raad van State (RvS) heeft het hoger beroep van de
Bomenstichting Den Haag over de massale populierenkap in Den Haag ongegrond verklaard.
Deze kap vindt plaats in het kader van het gemeentelijke vervangingsplan populieren, omdat de
populieren onveilig (zouden) zijn.
BDH had in het beroepschrift aangevoerd dat de methode van Bomenwacht Nederland – het door
de gemeente ingeschakelde boomadviesbureau om de populieren te beoordelen – ondeugdelijk is.
Daarom waren de kapvergunningen volgens ons onvoldoende zorgvuldig voorbereid en
gemotiveerd. De RvS vond echter dat BDH het gemeentelijke betoog dat de kappen nodig is
omdat de betrokken populieren onveilig zijn niet onderuit heeft gehaald.
We blijven vinden dat de scoringsmogelijkheden van de criteria (conditie, veiligheid,
beheerbaarheid) van de Bomenwacht onvoldoende onderscheidend zijn. De daaraan gekoppelde
vervangingstermijn berust mede daarom op drijfzand. Wij baseren ons op rapporten van
bomenbureau Groendirectie Holland, de Landelijke Bomenstichting, de Wageningse Universiteit en
methodologiedeskundige Ron Janssen. De kapoperatie in het kader van het vervangingsplan gaat
vooralsnog op hetzelfde spoor verder, al meldde de gemeente wel ter zitting dat bijstelling van de
aanpak overwogen wordt.
Tabel met resultaten van stemmingen op website
BDH heeft de resultaten van de stemmingen (vanaf december 2016) in de Haagse gemeenteraad
over groenrelevante onderwerpen in een tabel gezet en op de website geplaatst. De tabel wordt
steeds geactualiseerd. Hierdoor kunnen de Haagse burgers nu gemakkelijk het stemgedrag van
de raadsfracties overzien. De tabel kan de stemgerechtigden aldus helpen bij het maken van een
keuze ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.
Adviezen aan particulieren
Ook dit jaar heeft BDH (Clara Visser) weer diverse particulieren geadviseerd over bomenkwesties
die zij aandroegen.
Kerngroep
De kerngroep van bestuursleden en actieve vrijwilligers groeide van 3 naar (ultimo december) 6
deelnemers. Aan het eind van het jaar werd een interne strategiebijeenkomst gehouden om na te
gaan of onze koers en aanpak bijstelling behoeft. Dit zal de komende tijd worden herhaald.
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