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Betreft: Kap van linden Paleisplein 

Geachte leden van de Commissie Leefomgeving, 

In het coalitieakkoord staat - ik citeer: Bomen vormen ons groene kapitaal. We gaan zéér 
terughoudend om met het afgeven van kapvergunningen. Bomen worden alléén gekapt als het 
aantoonbaar niet anders kan. 
 
Kennelijk zijn de ambtenaren van het Haags Ingenieursbureau niet op de hoogte van deze afspraak 
omdat ze een Voorlopig Ontwerp hebben gemaakt waarbij 4 linden gekapt moeten worden, waarvan 
de krimlinde een heel bijzondere soort is.  Ze zijn 68 respectievelijk 53 jaar oud. De bomen kunnen 
nog meer dan 100 jaar mee. Het zijn fraaie bomen, die alléén vanwege dit Voorlopig Ontwerp 
gerooid zouden moeten worden. Het Haags Ingenieursbureau heeft níet aangetoond dat het écht 
niet anders kan.  
De Bomenstichting Den Haag is dan ook verbijsterd over de 2 aanvragen voor een kapvergunning.  
 
In het Voorlopig Ontwerp, dat overigens niet ter visie heeft gelegen, staat dat de drie grote linden 
voor de Gotische zaal “er zonder duidelijke opstelling staan”. Dat is aantoonbaar onjuist, omdat de 
bomen ouder zijn dan het monument, dat van 1987 is. Met het bestratingspatroon accentueert het 
monument juíst de bomen: de gebogen lijnen lopen precies naar de boomplaatsen. Dat is ook op de 
tekening in het Voorlopig Ontwerp te zien: pagina 17, rechtsboven. 
De bomen begeleiden het ontwerp aan beide zijden. Dat is in de foto in bijlage 2 van deze inspraak-
tekst goed te zien. Dit historisch besef ontbreekt in het nu voorliggende Voorlopige Ontwerp. 
 
Wij hebben een brief uit 1985 in ons bezit van de toenmalige directeur Dienst Groenvoorzieningen - 
Harry Wals (zie bijlage 1). Hij maakt daarin bezwaar tegen het kappen van de bomen omdat het 
mooie, gezonde bomen zijn, die in hoge mate het karakter van deze historische ruimte bepalen. Het 
is immers een Rijksbeschermd Stadsgezicht. Hij schrijft dat met het planten van deze bomen een 
hoog bedrag was gemoeid. In 1985 hadden we nog een afzonderlijke dienst met een deskundige 
directeur met hart voor Den Haag en hart voor bomen. Dankzij zijn inzet in zijn positie zijn de bomen 
op het Paleisplein gelukkig blijven staan. 
De bomen vervullen bovendien, zoals we tegenwoordig onderkennen, belangrijke 
ecosysteemdiensten, zoals het verkoelen van de stenige omgeving. Bankjes onder de bomen bieden 
de passanten rust. De bomen zijn van belang voor vogels en vele soorten insecten.  
 
Het argument om de bomen te kappen, is het zichtbaar maken van de Gotische Zaal. Dit argument 
snijdt geen hout. Het gebouw is ook mét bomen goed zichtbaar. Als je recht voor de Gotische zaal 
staat, zijn 4 van de 7 ramen door de bomen niet zichtbaar: dat wil zeggen als ze in blad staan. In de 
winter zijn de ramen goed zichtbaar. De zichtbaarheid is dus afhankelijk van de plaats waar je staat 
en het seizoen. De foto in het Voorlopig Ontwerp vinden wij dan ook misleidend (foto bijlage 2).  
Wanneer er in plaats van bomen heggen en gras worden aangelegd dan verwordt het historische 
plein – het spijt ons zeer - een truttig plein. 
 
De Bomenstichting Den Haag verzoekt u dringend om deze fraaie bomen te laten staan.  
Ik dank u wel voor uw aandacht. 
 



Bijlage 1 – Brief van directeur H. Wals aan het college d.d. 26 juni 1985 

 

 

 

 

  



Bijlage 2 - foto Paleisplein 

 

Bijlage 3 tekening ontwerp 1987 

 

 


