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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.
In het afgelopen jaar zijn een aantal organisatorische en procedurele zaken opnieuw tegen het licht
gehouden om de organisatie beter en efficiënter te maken. Zo zijn de vergaderingen van de Adviesraad
en de Werkgroep, na een geslaagde proefperiode, voortaan gecombineerd in één vergadering.
Bovendien zijn de procedures voor de kapmeldingen en de samenstelling van de lijst geactualiseerd.
De Adviesraad gaat per stadsdeel de lijst van monumentale bomen actualiseren en heeft het afgelopen
jaar daarmee proefgedraaid in het stadsdeel Laak. Aan het eind van het jaar was een nieuwe advieslijst
beschikbaar voor de komende 5 jaar. Deze lijst bevat de geactualiseerde lijst waarbij alle mutaties
verwerkt zijn voor alle stadsdelen en de nieuwe bomen voor Laak zijn toegevoegd. De lay-out van de
lijst is gemoderniseerd. De komende 5 jaar zullen alle stadsdelen één voor één bekeken worden en
mogelijke nieuwe bomen toegevoegd worden en zo nodig oude verwijderd. Dit zal in nauwe
samenwerking gebeuren met de groenbeheerders van de stadsdelen. Binnen de Adviesraad zijn
stadsdelen toegewezen aan individuele leden van de Adviesraad die daarbij in tweetallen optreden.
Het opstellen van een nieuwe de lijst van monumentale bomen per stadsdeel zal een inspanning van
de gehele Adviesraad blijven.

Onthulling plaquette Haagse Veteraan Boom met leden Adviesraad en betrokkenen van de gemeente

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 2019 zes maal advies uitgebracht over monumentale bomen. Een overzicht van
deze adviezen vindt u in bijlage 1. In één ander geval is dringend actie gewenst is.
Daarnaast heeft de Adviesraad de afgelopen jaren een tiental suggesties ontvangen voor de plaatsing
van bomen op de lijst van Monumentale Bomen. Deze suggesties zijn bekeken en waren over het
algemeen niet zodanig dat die zullen worden meegenomen bij de opstelling van de nieuwe lijst van
Monumentale Bomen de komende jaren. Degenen die de suggestie deden zijn daarvan op de hoogte
gebracht en bedankt voor hun suggestie. Een particuliere beuk aan de Oostduinlaan zal worden
toegevoegd aan de lijst Monumentale Bomen.
De Adviesraad ontving tevens een verzoek om een hoogstampeer waarvoor reeds een definitieve
kapvergunning was verleend alsnog op de lijst te zetten. Het lijkt de Adviesraad niet wenselijk in een
lopend vergunningstraject te interveniëren en zeker niet als dat traject al definitief is afgerond.

De Haagse Veteraan Boom
Op het landgoed Clingendael is de eerste Haagse Veteraan Boom benoemd op advies van de
Adviesraad. Het betreft een oude Linde van circa 1750, op de hoek van de Schapenweide achter het
grote huis van landgoed Clingendael. De boom heeft een grillige vorm met vele lage takken die als
stammen weer omhoog gaan. Om de boom beter te beschermen is de grond onder de kroon
afgeschermd met een hekwerk.

Bijlage 1 Adviezen over Monumentale Bomen 2019
In 2019 zijn 6 adviezen uitgebracht. Voor 1 boom is het advies wel voorbereid en is kap dringend
gewenst omdat deze boom een bedreiging vormt voor de monumentale slangenmuur in Clingendael.
Een aanvraag is echter nog steeds niet ontvangen en de boom is ook nog niet gekapt.
Kapaanvragen Monumenetale Bomen Den Haag 2019
Boomnummer monumentaal

Boomnummer gemeente Aantal Soort

O 52 9

Nassaulaan 2 B en 3

O533
O 4204
O 2213
O 5221
O532

79 Lange Vijverberg
7 Drakensteinweg
18 Johanna Naberweg
Zuiderpark
Lange Voorhout 324

Datum aanvraag Datum advies Besluit ontvangen
27-2-2019
28-2-2019
3-7-2019
1 Tilia europaea
17-5-2019
27-5-2019
22-10-2019
1 Zelkova serrata
7-10-2019
14-10-2019
1 Aesculus hippocastanum 'Baumannii'
7-10-2019
14-10-2019
1 Populus canadensis 'Robusta'
noodkap
14-10-2019
1 Tilia europaea
12-12-2019
23-12-2019

Probleem
O 2738

Clingendaal

7
1 Fagus sylvatica

2 Aesculus hippocastanum "Baum annii"

niet ontvangen

De kastanjes aan de Nassaulaan betrof ernstig zieke en verzwakte bomen nabij een school. Omdat de
aanvraag kort voor het broedseizoen werd gedaan, werd geadviseerd tot kroonreductie en kap direct
na het broedseizoen.
De linde aan de Lange Vijverberg betrof een ernstig door honingzwam aangetast exemplaar.
De Japanse Zelkova was ernstig aangetast door tonderzwammen en verzwakt.
De kastanje aan de Johanna Naberweg was dood ten gevolge van de kastanje bloedingsziekte.
Bij de populier in het Zuiderpark was een grote tak afgebroken en waren er meer zwakheden waardoor
voor de veiligheid van de bezoekers werd gevreesd. Voor deze boom was geen advies nodig, omdat
het een noodkap betrof. De Adviesraad was blij in de gelegenheid gesteld te zijn dat ter plekke te zien.
De linde voor Hotel des Indes was door rotting van de stam ernstig aangetast. Redden was geen optie.
Voor alle bomen is een herplant advies gegeven.
De problemen rond de aanvraag van de monumentale beuk in Clingendael lijken zich toe te spitsen op
een onjuiste nummering van de boom. Alle monumentale bomen hebben ook een apart nummer als
monumentale boom. Het gewone gemeentelijke nummer van deze boom is verwisseld met een
naastgelegen niet-monumentale boom, wat de procedure schijnt te bemoeilijken. Dat is zeer
onwenselijk.

