Den Haag, 10 juli 2019

Betreft: Madurodam – Hoorzitting, Commissie Ruimte.
Geachte leden van de Commissie Ruimte,
Huidige bos achter Madurodam, is een bos op oude duingrond. De stammen zijn mogelijk van na de
2e WO zijn, de stoven met het wortelgestel zijn vele malen ouder. Vergelijk met de eiken in de Bosjes
van Poot, die eeuwen oud zijn en van bijzonder genetisch materiaal.
De foto van de gemeente (in het rv op p 34) is erg onduidelijk. Hoe dan ook, de foto’s laten zien dat
de stoven (stamvoet met wortels) zijn wel oud, ouder dan de 2e WO.
Het bos achter Madurodam is waardevol. Er komen bijvoorbeeld 7 soorten vleermuizen voor, 36
soorten vogels. De rust en duisternis in avond/nacht staan garant voor een hoge broeddichtheid en
enkele zeldzame soorten. (AVN rapport).

Afbeeldingen 1 en 2. Stoven van oude eik, beuk, veldesdoorn. Afbeelding 2 met stinsenplanten
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Afbeelding 3. Stoven van 2 veldesdoorns

Afbeelding 4. Een van de vele beuken. Jong
volwassen. Kunnen makkelijk 200 jaar oud
worden.

Talud – compensatiegebied
Provinciale verordening luidt:
• herplant op onbeplante grond
• de oppervlakte van de herplant dient ten minste even groot te zijn als de gevelde oppervlakte
• nieuwe beplanting dient kwalitatief en kwantitatief in een redelijke verhouding te staan tot de
gevelde houtopstand
• Nieuwe houtopstand moet, gelet op de bodemkwaliteit en de waterhuishouding, uitgroeien tot
een tot een volwaardige en duurzame houtopstand
Afb 4. Het talud - beplant met bomen en kruiden. Afb 5. Het talud is smal. Hier minder dan 20 m.

2

Afb 6. Ingeklemd tussen drukke verkeersaders. Afb 7. … en tramrails en halte.

Wordt het talud openbaar toegankelijk en makkelijk en veilig bereikbaar?
Omdat rust en duisternis ontbreekt zal de biodiversiteit op het talud niet te vergelijken zijn met het
oude rustige bos achter Madurodam vanwege verstoring door licht, beweging, lawaai en de
barrierewerking door verkeersaders, trambaan en Koninginnegracht met steile oevers. Daar klimt
geen beest meer uit.
De Bomenstichting daarom de volgende vraag:


Het advies van de ODH over het compenseren op het talud is kritisch.
Denkt u dat het college eigenlijk de zekerheid mag hebben een ontheffing te krijgen voor
compenseren op het talud?
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