
Jaarverslag Adviesraad Monumentale Bomen Den Haag 2018 

Algemeen 

De Adviesraad Monumentale Bomen (Adviesraad) is ingesteld in het kader van de vaststelling door 

de gemeenteraad van de Bomenverordening 1995. De adviesraad is samengesteld uit deskundigen, 

die zijn voorgedragen door de (landelijke) Bomenstichting, de Algemene Vereniging voor 

Natuurbescherming (AVN) en leden die vanwege hun specifieke deskundigheid zijn aangezocht.      

De adviesraad bestaat in principe uit 5 leden. Tegelijkertijd is de Werkgroep Monumentale Bomen            

( Werkgroep) ingesteld, met daarin de leden van de Adviesraad en vertegenwoordigers van de 

gemeente. 

De Adviesraad was aan het begin van het jaar al onderbemand. De voorzitter trad op verzoek van de 

Bomenstichting terug. Daarna bestond de adviesraad nog uit slechts twee leden, de heren J.S.H. 

(Joost) Gieskes en B. ( Bas) Steenks. Beide zijn door de AVN voorgedragen. De Bomenstichting heeft 

in het najaar  de heer B.E.A. (Benno) Smit voorgedragen als nieuw lid. 

In het najaar is een wervingscampagne gestart die in januari 2019 heeft geresulteerd in nog twee 

nieuwe leden, waardoor de Adviesraad weer op volle sterkte is. Deze nieuwe leden zijn mevrouw 

A.K. (Anja) Figee en de heer A.J.M. Twan) Gremmen.  

 

Taken Adviesraad 

De taken van de Adviesraad bestaan uit: 

 Het gevraagd en ongevraagd advies uit brengen over bomen, die op de lijst van 

monumentale bomen staan. 

 Het eens in de 5 jaar doen van een voorstel aan het college over de samenstelling van de lijst 

van monumentale bomen. 

De adviesraad heeft in  2018 zes maal advies uitgebracht over monumentale bomen. Een overzicht 

van deze adviezen vindt u in bijlage 1. 

De Adviesraad heeft de afgelopen jaren achterstanden opgelopen bij het bijhouden van de lijst. In 

2018 zijn afspraken gemaakt over een nieuwe aanpak die ertoe moet lijden dat er eind 2019 een 

bijgewerkte lijst is die weer actueel is en waarin een aantal nieuwe bomen is opgenomen. Vanaf 

2020 tot 2025 zal de gehele stad dan worden doorgelopen om tot een algehele bijgewerkte lijst te 

komen. Voor deze update zal in tegenstelling tot het verleden nauwer worden samengewerkt met de 

groenbeheerders van de stadsdelen en andere betrokkenen uit het gemeentelijk apparaat. Om de 

organisatie te stroomlijnen zullen, bij wijze van proef,  de vergadering van de Adviesraad en de 

Werkgroep worden samengevoegd. 

 

Analyse Bestand Monumentale Bomen  

Uit een data analyse van het huidige bestand Monumentale Bomen, is gebleken dat er een duidelijke 

oververtegenwoordiging van monumentale bomen in bepaalde stadsdelen is. Datzelfde bleek te 

gelden voor soorten bomen. Doelstelling bij de samenstelling van de nieuwe lijst voor 2025, is hier 

rekening mee te houden bij de beoordeling van potentiele monumentale bomen op de lijst.     

 



Integratie Monumentale bomenbestand in algemene bomenbestand  

Op dit moment zijn de monumentale bomen in aparte bestanden opgenomen en hebben een 

afwijkende nummering van de niet monumentale bomen. Dat brengt in het dagelijkse beheer gevaar 

met zich mee dat het speciale karakter van deze bomen soms over het hoofd gezien kan worden. 

Met de schouw en de opzet van een nieuw bestand monumentale bomen zal dit in 2019 worden 

rechtgetrokken.   

 

Huishoudelijk reglement       

De adviesraad heeft een voorstel voor een huishoudelijk reglement aan de wethouder aangeboden.  

Hierover is nog geen besluit genomen.    

  



Bijlage 1 Adviezen over Monumentale Bomen  

In 2018 zijn 6 adviezen uitgebracht. 

 1. 1 treurwilg ( Salix sepulcralis ‘Chrysocoma’) 
aan de Schenkkade boomnummer O 733. 

Deze boom was al sinds 2016 dood. Op 16 
januari 2018 is een ongevraagd kapadvies 
uitgebracht. Deze boom is tot heden nog niet 
gekapt. 

2. 1 paardenkastanje ( Aesculus 
hippocastanum) in het Zuiderpark nabij de 
manege De Eendenkooi boomnummer O 2218.   

Volgens onderzoeksrapport van Groenbedrijf 
Den Haag is de kroon afstervend en aangetast 
door tonderzwam en honingzwam. Op 28 
januari is een advies uitgebracht om de boom 
op korte termijn te kappen. 

3. 1 Oostenrijkse den ( Pinus nigra) in de 
Ypersestraat 9 boomnummer P 2426. 

Volgens onderzoek van firma Prohold is de 
boom recent scheef gewaaid en er is risico van 
windworp.                                   Op 18 mei 2018 is 
een advies uitgebracht, om de boom op korte 
termijn te kappen.                                                   

 4.  1 linde ( Tilia europaea) aan de lange 
Vijverberg boomnummer 71. 

Volgens onderzoeksrapport van Groenbedrijf 
Den Haag is de boom afgestorven, 
waarschijnlijk door aantasting door 
honingzwam. Op 11 augustus 2018 is een advies 
uitgebracht om de boom op korte termijn te 
laten kappen.  

 5. 3 dubbelbloemige paardenkastanjes ( 
Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’)  in de 
Kaapstraat boomnummers  19, 23 en 24. 

Volgens Groenbedrijf Den Haag zijn de bomen 
met nummer 19 en 24   te zwaar aangetast door 
de kastanjebloedingsziekte en zwammen en 
daarom gekapt moeten worden. De Adviesraad 
acht ook boom nummer 23 te ernstig aangetast 
om te handhaven. Op 23 augustus 2018 is een 
advies uitgebracht om deze drie bomen te 
kappen. 

 6. 2 rode beuken ( Fagus sylvatica 
‘Atropunicea’) op Plein 1813 nummer 2 
boomnummers P 512 en  P 514. 

Deze bomen zijn door de gevolgen  van een op 
ondeskundige wijze uitgevoerde 
bodemsanering in opdracht van het 
Rijksvastgoedbedrijf in 2017 afgestorven. Op 19 
oktober 2018 ontving de Adviesraad van de 
heer W. Gadella van Dienst Stadsbeheer het 
verzoek om advies voor deze bomen. Op 1 
november 2018 is een advies uitgebracht, om 
deze twee bomen te kappen.    

          


