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Beleidsplan 2019 

 

In 2019 zullen we verder werken in het spanningsveld tussen boombescherming als 

deelgebied van milieu- en klimaatgericht beleid enerzijds en de steeds verdergaande 

groei en verdichting van de stad anderzijds. De ecosysteemdiensten van bomen zullen 

we elke keer als groot maatschappelijk belang benadrukken. Hoe ouder de boom des te 

meer ecosysteemdiensten een boom kan leveren. We willen het bewustzijn bij Haagse 

burgers over het belang van bomen waar mogelijk verbreden en verdiepen. Dit ter 

versterking van het draagvlak voor maatregelen ter vergroening van de stad en 

bescherming van bestaande bomen. In concreto werken wij aan de onderstaande 

onderwerpen. 

 

1. Nieuwsbrief 

 

De Bomenstichting Den Haag lanceert dit jaar een nieuwsbrief. Naast berichten over 

de actualiteit zal de nieuwsbrief verschillende rubrieken bevatten, onder andere over 

de biologie van bomen, hun ecosysteemdiensten en over kunst en andere culturele 

uitingen waarvoor bomen de inspiratie vormen (schilderkunst, literatuur, muziek, 

maar ook gezegden en spreekwoorden). 

 

Hoewel veel belangstellenden de website en de Facebook-pagina weten te vinden, 

denkt de stichting met een periodiek verzonden nieuwsbrief mensen te bereiken die 

niet of nauwelijks gebruik maken van sociale media. Bovendien kan een bericht per 

e-mail grotere groepen mensen direct betrekken bij de activiteiten van de BDH. De 

stichting hoopt hiermee tevens meer bewustzijn te creëren van het belang van groen 

en bomen in het bijzonder. 

 

In principe zal de nieuwsbrief viermaal per jaar verschijnen. Indien er belangrijke 

ontwikkelingen te melden zijn, zal er een kort bericht worden verzonden.  

 

2. Informatie via het web en Facebookpagina 

 

BDH blijft in 2019 actief met informatieverschaffing aan de inwoners van Den Haag 

over bomen en boombescherming. Waar nodig wordt de website van de stichting 

uitgebouwd. De website (https://www.bomenstichtingdenhaag.nl/ ) geeft uitgebreide 

informatie over bomen zoals de ecosysteemdiensten die bomen ‘leveren’, 

bedreigingen van bomen, ziekten 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 om advies en kunnen donaties worden gegeven. De BDH 

verzorgt daarnaast een Facebookpagina 

(https://www.facebook.com/bomenstichtingdenhaag/ ), vooral met commentaren op 

actuele ontwikkelingen en foto’s. 

 

3. Versterking van de organisatie 

 

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

vrijwilligers en donateurs. Ook hierbij spelen de Nieuwsbrief, Facebookpagina en de 

website een grote rol.  

 

https://www.bomenstichtingdenhaag.nl/
https://www.facebook.com/bomenstichtingdenhaag/
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4. Acties voor boombehoud 

 

Bestaande acties voor bescherming van (oudere) bomen waarbij BDH betrokken is, 

met name het verzet tegen uitbreiding van Madurodam, de herinrichting van de 

Koekamp, kadeherstel van de Noordwal en het Paleisplein lopen door in 2019. 

Ook het bijhouden van het stemgedrag van fracties in de gemeenteraad blijven we 

volgen. 

 

 


